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Abstrakt  

Práce staví na teoretických východiscích švýcarského psychologa Jeana Piageta.  

V teoretické části je podrobněji představena Piagetova teorie v souvislosti s prací jeho 

následovníka Lawrence Kohlberga i pozdějších kritiků. Předmětem práce je výzkum morální 

argumentace dětí školního věku, konkrétně v návaznosti na Piageta, mapování přechodu od 

argumentace odpovědností objektivních důsledků k argumentaci odpovědností 

subjektivních záměrů.  

Jako výzkumný nástroj byla použita baterie šesti dvojic morálních příběhů. Ty byly zadány 

53 dětem; nad příběhy jsem s dětmi následně vedl krátké rozhovory. Tyto příběhy byly 

z části přejaty od Piageta, z části doplněny nově zkonstruovanými příběhy, jež popisovaly 

jednání vedoucí k velmi výrazné materiální ztrátě. Hlavním předmětem výzkumu tak byla 

možná koordinace hledisek objektivní a subjektivní odpovědnosti v souvislosti s extrémní 

materiální ztrátou obsaženou v příbězích. 

Klíčová slova: morální vývoj, spravedlnost, morální usuzování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

The thesis is based upon the theoretical foundations of the Swiss psychologist Jean Piaget. 

The theoretical part thoroughly introduces Piaget's theories in relation to the works of his 

follower Lawrence Kohlbeg and later critics. The theme of the thesis is a research of the 

moral judgment of school-age children, specifically, in relation to Piaget, mapping the 

transition from the argumentation of responsibilities of objective consequences to the 

argumentation of responsibilities of subjective intentions. 

A set of six pairs of moral stories has been used as the means of the research. The stories 

were told to 53 children and short interviews followed. A part of the stories came from 

Piaget, the other part consisted of newly-constructed stories featuring a very substantial 

material loss. The main object of the research was the possible coordination of viewpoints 

of objective and subjective responsibility in relation to the extreme material loss contained 

within the stories. The research also focused on the different ratios of answers based on 

objective and subjective responsibility in connection with the age of the child. 

Key words: moral development, justice, moral judgment 
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1 Úvod 

Práce staví na teorii morálního vývoje Jeana Piageta, kterou předložil ve svém díle The 

Moral Judgment of  the Child z roku 1932. Ve své práci jsem vycházel  zejména z druhé 

kapitoly uvedeného díla, kde je popsána metoda zkoumání morální argumentace 

prostřednictvím morálních příběhů. Zkoumání vývoje morálního usuzování pomocí příběhů 

je zajímavá metoda, kterou od Piageta převzal mimo jiné Lawrence Kohlberg. V teoretické 

části práce jsou představeny Piagetovy periodizace užívání a chápání pravidel, stěžejní 

koncepty a pojmy jeho teorie, jakými jsou egocentrismus, morálka heteronomie, morální 

realismus, decentrovaná morálka, morálka autonomie. Piaget pomocí morálních příběhů 

zkoumal morální usuzování dětí do věku 13 let. Zjistil, že pro malé děti je typický tzv. 

morální realismus, jakožto tendence zaměřovat se při posuzování činu na objektivní 

následky. Morální realismus je typický pro děti okolo 6 let, nicméně promítá se do jejich 

uvažování až do 10 let. Poté je již nahrazen morálkou autonomií, která zohledňuje 

především úmysl jednajícího. Piagetův výzkum byl v českých podmínkách replikován velice 

nedávno, v roce 2012, Barborou Šerákovou v rámci její diplomové práce s výsledky 

vyhovujícími Piagetově teorii. (Šeráková, 2012) Piaget ve svých výzkumech skončil 

náctiletými dětmi, které dle jeho výzkumu při hodnocení činu berou v potaz pouze záměr 

jednajícího.  Při jednoduchém zamyšlení však zjistíme, že tento postoj nemůže být za 

určitých okolností finálním. Dospělí lidé se při hodnocení určitého jednání neopírají pouze o 

fakt záměru jednajícího.  Pokud by tomu tak bylo, neexistovaly by například nedbalostní 

trestné činy, při kterých pachatel nemusí mít špatný úmysl, a naopak může být motivován 

pro své jednání úmyslem dobrým.  Vysvětlením toho, proč Piaget nezaznamenal 

argumentaci zohledňující objektivní následky u dětí starších 10 let, tak může být přítomnost 

následná fáze, jež se projeví ve vyšším věku, nebo struktura situace, v našem případě 

zadaných příběhů.  Právě na otázku, zda odlišná struktura situace ve smyslu způsobení 

extrémní škody, ovšem s dobrým úmyslem, může ovlivnit morální soud dítěte, se snaží 

odpovědět empirická část práce.  

Ve svém výzkumu jsem 53 dětem zadal baterii šesti dvojic příběhů, z nichž část v sobě 

obsahovala vyhrocený objektivní následek.  V empirické části práce jsou postupně 

prezentovány výsledky, jež přinesly jednotlivé příběhy, a nakonec i celková statistika. 

V následné diskuzi se věnuji fenoménům, jež se nově objevily v mé práci, a jejich možnému 

začlenění do Piagetovy teorie.  
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2 Teoretická část 

2.1 Piagetova teorie morálního vývoje 

Piaget používal pro zkoumání vývoje morálky kreativní metodu.  Základním zdrojem  pro 

jeho teorii totiž bylo pozorování švýcarský dětí při hře kuličky a následné rozhovory nad 

jejích chápáním pravidel hry. Piaget dětem také zadával krátké příběhy, ke kterým se děti 

měly vyjádřit.  Z těchto zdrojů dat došel Piaget k závěru, že v podstatě existují dva rozdílné 

typy morálního uvažování: morálka heteronomní a morálka autonomní.  (Heidbrink, 1997) 

Piaget analyzoval dětskou hru z toho důvodu, že je to oblast, do které se minimálně 

promítají vliv a normy dospělých.  Toto pozorování mu také umožnilo zkoumat vztah mezi 

vědomím pravidel a herní praxí, jež může sloužit jako analogie myšlení a jednání, tedy 

chápáním pravidel a jejich skutečným uplatňováním.  (Heidbrink, 1997) 

Piaget rozlišil 4 stadia užívání pravidel. První má dle něj čistě motorický a individuální 

charakter.  Dítě rozvíjí více či méně ritualizovaná schémata, ale hra je čistě individuální, 

můžeme tak hovořit pouze o motorických pravidlech, ale rozhodně ne kolektivních. (Piaget , 

1997, str. 26) 

 Druhé stadium se dle Piageta objevuje ve chvíli, kdy dítě přejímá z vnějšku kodifikovaná 

pravidla. Toto nastává mezi druhým a pátým rokem.  Dítě si sice již hraje s ostatními dětmi, 

napodobuje pravidla hry, avšak ačkoli je v kolektivu, hraje si bez dohody s ostatními. Jedná 

se jen o paralelní hru.  Dítě nezasahuje do hry druhého, a není tak prostor pro spory a 

dohodu a pravidlech. 

 Okolo sedmi let věku se objevuje chování, jež Piaget nazývá stadiem začínající spolupráce.  

V této době si děti již skutečně hrají spolu.  Tuto změnu tak může ilustrovat situace, kdy si 

čtyři děti hrají společně jednu hru. Na rozdíl od předchozího stadia, kdy si děti  spíše u sebe 

než společně hrály čtyři hry – každý tu svojí, a každý tak mohl vyhrát.  Ve stadiu začínající 

spolupráce však může vyhrát jen jeden, a je tedy nutná určitá dohoda nad pravidly.  Dětem 

se vcelku dobře daří najít nad pravidly shodu, ačkoli jejich jednotlivé interpretace pravidel 

se často podstatně liší.   

Poslední Piagetem identifikované stadium se objevuje u dětí okolo věku jedenácti až 

dvanácti let. Toto stadium nazývá Piaget kodifikací pravidel.  V toto stadiu sice u dětí nejsou 
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naprosto pevně dány všechny detaily hry, nicméně celkově panuje u dětí značná shoda 

v chápání pravidel. (Piaget, 1997) 

Jak je napsáno v úvodu, Piaget zkoumal vztah mezi herní praxí – užíváním pravidel, jehož 

vývoj jsme si právě popsali, a jejich vědomím. Na rovině vědomí pravidel vymezil Piaget tři 

stadia.  V prvním dle jeho slov nejsou pravidla osobou vynucována, jsou čistě motorická, 

nebo (na začátku egocentrického stadia) jsou přijímána tak jak jsou, nevědomě a spíše jako 

zajímavé vzory než jako povinné závazky. (Piaget, 1997, str. 28) 

Druhé stadium chápání pravidel nastává u dětí ve vrcholu egocentrické fáze a zasahuje 

zhruba do poloviny fáze spolupráce. V této době děti považují pravidla za posvátná, 

nedotknutelná. Za jejich původce považují dospělé a o pravidlech smýšlejí tak, že měla vždy 

tu podobu, kterou děti znají.  Každá navrhnutá alternativa hry je dětmi napadána jako 

porušení pravidel.    

Až ve třetí fázi jsou pravidla dětmi nahlížena jako zákony vzniklé na základě společné 

dohody a jejich dodržování tedy má pro hru smysl. Je však možná i obměna pravidel.  
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2.2 Lawrence Kohlberg  

Na teorii Jeana Piageta navázal americký psycholog Lawrence Kohlberg, jenž se u Piagetem 

inspiroval i použitím morálních příběhů jako pracovního nástroje výzkumu. Kohlberg rozlišil 

tři úrovně morálního vývoje.  Morálku prekonvenční, konvenčí a postkonvenční . (Vacek, 

200, str. 26) Morálka prekonvenční je úroveň nejvíce se blížící Piagetově heteronomní 

morálce.  V této fázi dle Kohlberga dítě odvozuje správnost od něčeho vnějšího, od autority, 

od její reakce, potrestání či nepotrestání činu.  Lze ovšem zaznamenat drobný rozdíl mezi 

Kohlbergovým chápáním heteronomie jako morálky sídlící mimo individuum v autoritě a 

mezi pojetím Piageta jako egocentrického uvažování individua, ovšem opírajícího se o vnější 

rámec pravidel.  Konvenční morálka je charakterizována snahou naplňovat očekávání rodiny 

a přátel, podporou dodržování zákonů, které jsou považovány za hodnotné bez ohledu na 

okamžité důsledky a širší souvislosti. Na úrovni postkonvenční morálky pak člověk vykazuje 

snahu  definovat morální hodnoty a principy, které se uplatňují nehledě na vliv autority 

skupiny nebo jednotlivce. (Vacek, 2000, str. 28-30)  

2.3 Teorie domén 

Teorie domén vyvstala z celé řady kritik, jež se snášely na koncepce morálního vývoje 

Piageta a Kohlberga.  Její hlavním představitelem je Elliot Turiel, dále pak také L. P. Nucci, 

W. Damon J.G. Smetana a další.  Hlavní myšlenkou této teorie je, že lidé (a to i malé děti) 

jsou schopni při hodnocení určité situace rozlišovat jejich odlišnou strukturu, charakter 

situací. V závislosti na charakteru situace pak také volí odlišný referenční rámec hodnocení.  

Turiel hovoří o čtyřech doménách.  Doméně osobní, morální, konvenční a doméně 

obezřetnosti.  Tyto domény jsou jakýmisi čtyřmi oblastmi různého uvažování nad situacemi, 

jež do nich spadají. Zásadní je odlišení domény konvenční a morální.  V konvenční doméně 

děti hodnotí správnost chování dle toho, zda vyhovuje pravidlu, konvenci. Pravidla jsou 

v tomto případě měnitelná, protože jsou závislá na autoritě. Do oblasti konvenční domény 

spadají dle Turiela činy mající funkci sociální koordinace, jako například způsoby chování při 

jídle nebo formy pozdravu.   Naproti tomu v doméně morální se vhodnost chování posuzuje 

měřítkem obecného dobra a spravedlnosti.  Zákony dobra a spravedlnosti jsou obecně 

platné a neměnné, a z toho důvodu nezávislé na vůli autority.  Do domény morální dle 

Turiela náleží činy spojené s psychickým ublížením, fyzickým ublížením a věci rovnosti a 

spravedlnosti. (Turiel, 2006,str. 828) 
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Turiel tvrdí, že již tříleté dítě je schopno rozlišovat mezi činy spadajícími do různých domén, 

a hodnotit je tak jiným způsobem.  (Turiel , 2006, str.829) Tvrdí tedy i to, že již tříleté dítě je 

schopné rozlišit chování spadající do domény morální a hodnotit ho dle obecných pravidel 

dobra, nezávislých na pravidlech vytvářených autoritou. To je zásadní bod rozporu s 

Piagetovou teorií. Piaget nepředpokládá, že by dítě zhruba do věku 6-7 let bylo schopné se 

při svém egocentrickém myšlení a morálním realismu oprostit od norem autorit.  Turiel 

nicméně své tvrzení trochu zjemňuje, když také udává, že schopnost dítěte rozlišovat mezi 

doménami se vyvíjí, a to až do věku 10 let. (Turiel, 2006, str. 829)  
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2.4 Morální realismus 

Morálním realismem nazýváme tendenci dítěte pohlížet na povinnost a hodnotu, jež se s ní 

pojí, jako na něco svébytného a nezávislého na mysli, jež si vynucuje své plnění bez ohledu 

na okolnosti, v jakých se jedinec může nacházet (Piaget, 1997, str. 111) 

Piaget říká, že morální realismus v sobě obsahuje minimálně tři následující znaky. Všechny 

tyto jevy jsou velice podobné a jsou pouze pohledem z trochu jiného úhlu na totéž. Za prvé 

mluví Piaget o tom, že povinnost viděná optikou morálního realismu je čistě heteronomní. 

Každý čin, který je aktem poslušnosti k pravidlu nebo k dospělému, je dobrý bez ohledu na 

to, co je obsahem pravidel či nařízení dospělého. Naopak každý čin, který pravidlům 

neodpovídá, je špatný.  Dobro je tedy definováno jako poslušnost.  Pravidlo zde není něco 

vytvářeného, posuzovaného nebo interpretovaného myslí. Je to něco, co již je, existuje, co 

jakoby spadlo z nebe, a mysl dítěte to nekriticky přijímá.  

Druhým znakem vyplývajícím z předchozího je tendence k dodržování litery pravidla, a ne 

jeho smyslu. Tento znak uvádí Piaget s odůvodněním, že si lze představit i heteronomní 

morálku založenou na smyslu pravidla, proto tento jev uvádí jako samostatný a neidentický 

s předchozím.  

Třetí charakteristikou morálního realismu je tendence při soudu používat koncepci 

objektivní odpovědnosti, tedy při hodnocení na škále správné-špatné používat hmatatelné, 

objektivní charakteristiky jako určující.  Dítě hodnotící na základě objektové odpovědnosti, 

se nachází ve stadiu morálky heteronomie. Protože hledisko druhého, zejména dospělého, 

je pro dítě ještě příliš zmatečné, než aby se v něm vyznalo, zaměřuje se  na to, co je vidět, 

na hmatatelné okolnosti.  Touto hmatatelnou okolností může být způsobená škoda. Dítě, 

jak Piaget dokazuje, se v hodnocení situace nezaměří na intenci subjektu, ale na 

hmatatelnou okolnost, např. počet rozbitých hrnečků.  Do onoho objektového, 

hmatatelného však nutně musí patřit i pravidla. To intence je něco neurčitého, co není 

vidět. Pravidla jsou jasná, srozumitelná a jejich překročení vidět je. Pravidla, omezení mají 

pro dítě tu výhodu, že pro jejich znalost nepotřebují nahlédnout hledisko druhého, 

pravidlům dítě rozumí samo o sobě.  Naopak záměr je něčím záhadnějším, v čem by se dítě 

vyznalo hůře.  Například pokud se na nějaký trávník nesmí chodit, je to pro dítě zcela jasné. 

Pokud na trávník někdo vejde, jeho chování je zcela očividně, „hmatatelně“ špatné.  Tato 

jasná kritéria umožňuje dítěti orientace ve světě.  Až starší děti a dospělí lidé by vzali 
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v patrnost i účel, za jakým někdo na trávník vešel, a shledali například jako dobré, že onen 

muž porušil daný zákaz, protože jeho záměr plně ospravedlňoval překročení stanovené 

regule.    

Morální realismus je ekvivalentem intelektuálního egocentrismus v oblasti morálky. 

Egocentrismus je typickým rysem dětského myšlení na začátku jeho vývoje.  Tento termín 

však neodkazuje k laicky používanému termínu vyjadřujícím míru sobeckosti u dospělé 

osoby. Dle Piageta je egocentrismus charakterizován nepřítomností skutečného ega. Dítě 

dostatečně neodlišuje své ego od podnětů přicházejících z okolního světa. Neodlišuje dobře 

své ego a ne-ego.  Protože si dítě svého ega není vědomo, není také schopno spolupráce. 

(Piaget, 1997) 

  



8 
 

2.5 Morální autonomie a heteronomie   

Morálka heteronomní předchází ve vývoji morálku autonomní.  Morálka heteronomie 

přirozeně vyvěrá z podmínek, v jakých se dítě v raném dětství nachází. Dítě je zcela 

podřízeno rodičům, je vydáno jejich příkazům a jejich korekci svého vlastního jednání.  

Rodiče dávají dítěti skrze příkazy a omezení řád - určitý smysl, podle kterého se ve světě 

věci dějí. Dítě však často není schopno „vidět za pravidlo“, není ještě schopno nahlédnout 

smysl omezení, kterým je podřízeno.  Z pohledu dítěte je pak trestáno za stejnou věc, za 

kterou bylo jindy pochváleno.  Není schopno nahlédnout a adekvátně hodnotit okolnosti, 

jež zásadně ovlivňují hodnocení jeho chování rodiči.  Dítě není schopné chápat perspektivu 

dospělého.  Žádná, ani ta nejlepší výchova pak nedokáže být dostatečně ne-ambivalentní.  

Protože dítě se není schopné vyznat v perspektivě dospělého, musí řád věcí odvozovat od 

něčeho, čemu rozumí. Zákaz dítě chápe, rozumí tomu, že se něco nemá dělat.  Není možné, 

aby dítě dostatečně chápalo, že existují situace, při kterých je nejlepší, pokud se některý 

zákaz či nařízení poruší.  Za této situace je příklon k absolutnímu respektu k pravidlu 

logickým, ba dokonce tím nejlepším možným krokem.   (Piaget, 1997) 

Klíčovými prvky heteronomní morálky jsou, zákazy, příkazy omezení.  Morálka autonomní je 

naproti tomu morálko kooperace. Vede k ní dostatečná kognitivní zralost, vztahové 

zkušenosti a vyzdvihování rovnosti s autoritou. Spravedlnost již okolo sedmi až osmi let a 

později stále více a více získává navrch nad poslušností a stává se ústřední normou, která 

má v afektivní oblasti stejnou funkci, jako mají ekvivalentní normy koherence v oblasti 

poznávacích operací. (Piaget & Inhelderová) 
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2.6 Piagetův výzkum argumentace morálního usuzování u dětí 
prostřednictvím morálních příběhů  

Piaget zkoumal morální úsudek u dětí pomocí rozhovorů nad morálními příběhy.   V těchto 

příbězích děti posuzovaly činy krádeže, nešikovnosti a lhaní. Piget každému dítěti zadal 

několik dvojic příběhů. V těchto dvojicích vždy jeden příběh vyprávěl o dítěti, které se 

dopustilo právě lži, nešikovnosti či krádeže s dobrým úmyslem, avšak s horšími následky a 

naopak druhý příběh byl o dítěti, jež se stejných činů dopustilo s úmysly nedobrými, ovšem 

objektivní následky byly menší než v opositním příběhu.   

Piaget uvádí, že do věku deseti let existují vedle sebe dva typy odpovědí. V případě prvního 

je jednání dítětem hodnoceno na základě materiální roviny bez ohledu na motiv a v případě 

druhého je pouze úmysl tím jediným, co se počítá. (Piaget, 1997) 

Setkáváme se tak s dvěma typy evaluace odpovědnosti, koncepcí objevní a subjektivní 

odpovědnosti. Piaget bohužel neudává žádná přesná data.  Alespoň jistou sumu 

konkrétních údajů však podal. Víme, že čerpá z rozhovorů s dětmi ve věku 6-13 let. Udává, 

že není dost dobře možné vést tyto rozhovory s dětmi mladšími 6 let, kvůli jejich 

nedostatečné intelektové kapacitě.  (Piaget, 1997, str. 124.)  

Asi nejdůležitější sumarizace, kterou Piget předkládá (ačkoli bez konkrétních dat), je tvrzení, 

že když vyhodnotil odpovědi dětí ve věku do deseti let na základě dichotomie subjektivní 

odpovědnost x objektivní odpovědnost, průměrný věk odpovědi, na základě objektivní 

odpovědnosti byl 7 let a u subjektivní odpovědnosti 9 let.  (Piaget, 1997, str. 124) Dokonce 

říká, že nezaznamenal jedinou odpověď na základě objektivní odpovědnosti po 10. roce 

věku dítěte.  Možná čtenáři může znít poněkud neobvykle formulace „věk odpovědi“ avšak, 

je to formulace výstižná.  Způsoby hodnocení na základě objektivní subjektivní 

odpovědnosti totiž dle Piageta existují společně nejen, co se týče věku, ale dokonce se 

objevují u různých příběhů u jednoho a toho samého dítěte.  Piaget sice uvádí, že tyto 

způsoby hodnocení se objevují společně, na druhou stranu však také tvrdí, že nejsou 

synchronní.  Dítě dle Piageta není schopné zapojit obě tato měřítka do hodnocení v rámci 

jedné odpovědi.  (Piaget 1997) 

 O těchto způsobech hodnocení mluví Piaget jako o dvou stupních morálního usuzování.  

Slovo stupeň již evokuje, že zkoumané typy morálního usuzování nejsou na stejné úrovni. 

Piaget netvrdí, že by se jednalo o následná stadia, ale protože průměrný věk, při kterém 



10 
 

můžeme pozorovat jeden z typů morálního usuzování, se objevuje v pozdějším věku než 

druhý, mluví Piaget o stupni vývoje . (Piaget 1997 str.124) 

 Každý z činů  předkládaných  v příbězích (krádež, nešikovnost ,lež) má svá specifika.  U lži je 

to fakt, že tendence ke lhaní je tendencí přirozenou, tak spontánní a univerzální, že ji 

můžeme brát jako esenciální součást dětského egocentrického myšlení. V dítěti se však 

střetává tato tendence, pramenící z egocentrického postoje, a morální omezení přicházející 

od rodičů. (Piaget, 1997, str. 139) Piaget také uvádí, že děti, které uvažují v modu 

heteronomní morálky, nejsou schopny odlišit lež od prostého bájení či chybného úsudku. 

Děti chápou lež jako vyslovení něčeho, co je ve skutečnosti jinak, ne jako vyslovení něčeho 

jiného, než si člověk myslí.  Piaget uvádí, že pokud někdo řekne, že 2 + 2 je 5, jedná se 

z pohledu dítěte o lež, i pokud to vysloví malé dítě, které si to skutečně myslí.  Piaget také 

píše, že nejčastější odpovědí dětí dotazovaných na definici lži je, že lež je sprosté slovo. 

(Piaget 1997, str.144) 

 Tímto aspektem dětského chápání lži náležejícího do stadia morálního realismu jsem se ve 

své práci nezabýval. Mohu však podotknout, že mnoho dětí v mém výzkumu, které již 

zřetelně cítily rozdíl mezi lží a chybou  či bájením, nazývaly tato ne-lživá počínání lží, avšak 

s pochybnostmi a rozdíl vysvětlovaly.  Nelze tedy podle mého názoru v posuzování 

dětského pohledu na (ne)lež spoléhat pouze na toto slovní označení.  Děti často zřejmě 

nenacházely jiné vhodné označení. Pokud jsem se těchto váhajících dětí zeptal, zda se jedná 

spíše o lež, či spíše nesmyl, přiklonila se jich k nesmyslu většina. 

Určité specifikum posuzování příběhů zakládajících se na materiální ztrátě způsobené 

nešikovností spočívá v tom, že žádné dítě nic rozbít nechtělo. Špatný úmysl je v těchto 

příbězích vyjádřen okolnostmi, za jakých se nešikovnost dítěte projevila. Např. dítě omylem 

rozbilo věc, na kterou nemělo vůbec sahat 

Piaget považoval používání koncepce objektivní odpovědnosti za nejlepší ukazatel 

morálního realismu.  Proto se dětí při rozhovorech nad příběhy ptal takovým způsobem, 

aby zjistil jejich uvažování právě v  rovině objektivní x subjektivní odpovědnosti.  V případě 

lži děti ve stadiu morálního realismu hodnotí jako větší lež tu, která je vzdálenější od 

pravdy.  Tato vzdálenost je zde vykreslena tak, že to, co je možné, aby se stalo, je menší lež, 

než to co se vůbec stát nemůže.  V této rovině je větší lží tedy ne to zlomyslnější, ale to co je 

vzdálenější od reality, a tedy více porušuje pravidlo nelhaní jako neříkání skutečného.  
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Dalším argumentem, který zapadá do uvažování v rovině morálního realismu, je to, že 

menší lež je ta, která nedoje odhalení, protože pokud autorita porušení pravidel 

nezaznamená, je čin veden jako oprávněný.  Pokud vnější „zákon“ nezaznamenal narušení, 

je téměř irelevantní, že duch pravidla porušen byl.  Naopak děti opírající se při tvorbě soudu 

o morálku autonomie, berou v potaz pouze argument intence. Takže vždy hodnotí jako 

zlobivější  to dítě, které zalže se špatným úmyslem, byť hmatatelná škoda je minimální či 

žádná.   

V případě nešikovnosti a krádeže se morální realismus opět projevuje zaměřením se na 

hmatatelné, tedy tak, že dítě čin hodnotí pouze z hlediska množství či ceny rozbitého 

v případě nešikovnosti a odcizeného v případě krádeže, bez ohledu na záměr a okolnosti, za 

nichž k těmto činům došlo.  Opět se zde v úsudku dítěte projevuje způsob, jakým se situací 

nakládají rodiče. Rodiče reagují obvykle velice podrážděně, pokud dítě něco rozbije, často 

nedokážou potlačit své podráždění, i pokud vědí, že dítě škodu nezpůsobilo úmyslně.  Dítě 

tak skrze respekt k autoritě dospělého přebírá tento způsob nahlížení na situaci a svůj 

úsudek tvoří na základě objektivní odpovědnosti. (Piaget, 1997)  

Piagetův výzkum byl nedávno v českých podmínkách částečně replikován. Jako výzkum pro 

svou diplomovou práci ho s 58 dětmi realizovala Barbora Šeráková v letech 2010-2012. 

Šeráková dospěla k výsledkům, jež jsou v souladu s Piagetovými závěry. Poukázala však také 

na některé nedostatky v příbězích, jež zjištění ve výzkumu narušují.  (Šeráková, 2012) 

Z těchto výtek jsem se snažil poučit, při tvorbě svých vlastních příběhů a v případě příběhů 

převzatých od Piageta mi informace poskytnuté Šerákovou posloužily jako podklad pro 

jejich výběr.  Některé nedostatky v Piagetových příbězích jsem však opakoval a z části cíleně 

z části mimoděk i zvýraznil. To, že jsem své příběhy koncipoval v určitém smyslu ještě 

„horší“ než Piaget, mi poskytlo možnost zachycení určitých jevů, které v uvažování dítěte 

evidentně existují, a přitom nebyly zachycené ani Piagetem, ani Šerákovou, patrně z toho 

důvodu, že předložené situace neposkytly podnět k jejich manifestaci. 
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3 Empirická část 

3.1 Metoda a formulace výzkumných otázek 

Piaget několikrát opakuje, že dítě vždy hodnotí čin buď na základě objektivní odpovědnosti, 

nebo na základě subjektivní odpovědnosti. Toto hodnocení nepřichází ve vývoji skokem 

v tom smyslu, že dítě často hodnotí jeden příběh na základě kriterií objektivní odpovědnosti 

a jiný příběh na základě odpovědnosti subjektivní. Piaget však tvrdí, že skok v těchto 

kriteriích je ostrý v tom smyslu, že dítě používá vždy pouze jedno ze zmiňovaných kriterií a 

svůj úsudek netvoří jejich kombinací ani ve věku přechodu z jednoho stupně do druhého. 

Vždy je ve hře pouze objektivní odpovědnost, a pak je způsobená škoda tím jediným, co se 

počítá, nebo subjektivní odpovědnost, a pak je na druhou stranu intence tím, jediným co je 

ve hře… (Piaget 1997 str. 133)…ať už je škoda jakákoli, chtělo by se dodat. Jenže tohle ať už 

je škoda jakákoli  Piaget nezkoumal. V jeho příbězích je vždy způsobená škoda omluvitelná, 

nikdy nedosáhne fatálních rozměrů. Ve svém výzkumu jsem se tedy zaměřil právě na toto.  

Vzal jsem některé Piagetovy dvojice příběhů a zadal je dětem. Do této míry jsem jeho 

výzkum replikoval. Zároveň jsem však původní Piagetovy příběhy doplnil svými. Své příběhy 

jsem koncipoval stejně jako velikán vývojové psychologie, tedy tak, aby se v nich dobrá 

intence křížila s větší materiální škodou a naopak; materiální škodu jsem však  extrémně 

vyhrotil.  Zde tedy mohu přednést své výzkumné otázky.  Zapříčiní vyhrocení materiální 

škody jiné rozložení odpovědí subjektivní/objektivní odpovědnosti  vzhledem k věku? 

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

soudu kombinovaly kriteria objektivní/subjektivní odpovědnosti? Pokud ano, objeví se 

kombinace hledisek u dětí ve věku paralelního výskytu hledisek, tj. do deseti let, nebo 

později jako možný další stupeň vývoje? 
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3.2 Vstup do terénu 

 Rozhovory pro svou práci jsem pořizoval na dvou školách.  První škola je školou základní. 

Jeden ročník je zde zastoupen obvykle 3, výjimečně 2 či 4 paralelními třídami. Škola se 

nachází na okraji Prahy v relativně poklidné zástavbě, avšak s dobrou dopravní dostupností 

nedaleko stanice metra.  Na této škole jsem sbíral rozhovory jak v budově školy, tak i ve 

družině.  Druhou školou je víceleté gymnázium. Zde jsem pořizoval zhruba polovinu 

rozhovorů dětí ve věku 11, 12 a 13 let.  Toto gymnázium se nachází ve středně velkém 

městě nedaleko Prahy.  Každý ročník je zde na nižším stupni, na kterém jsem rozhovory 

pořizoval, zastoupen pouze jednou třídou.   

3.3 Experimentální situace 

Ve školách jsem se vždy dohodl s vedením na tom, že jsem docházel do hodin výtvarné 

výchovy, odkud byli žáci pro účel mého výzkumu omluveni.  Před každou návštěvou ve třídě 

jsem si s vyučujícími dohodl místo, kde jsem rozhovory pořizoval.  Tímto místem bývala 

nejčastěji nejbližší volná učebna, ale také kabinet učitelů nebo v případě několika tříd 

základní školy křesla okolo stolečku na chodbě, kde v době výuku nikdo nebyl.  V každé třídě 

jsem na začátku hodiny vstoupil do učebny a třídě se představil. Dětem jsem přiměřeně 

jejich věku vysvětlil, kdo jsem a jakou práci dělám. Vysvětlil jsem, čeho se práce týká a 

jakým způsobem pro ni získávám materiál. Popsal jsem jim, jak rozhovor vypadá, a 

zdůraznil, že jejich konkrétní odpovědi se nikdo nedozví, zejména ne paní učitelka a rodiče.  

Také jsem vždy zdůrazňoval, že účast v rozhovoru je dobrovolná.  Poté, co jsem uvedl vše 

potřebné, aby děti dobře chápaly, o co se jedná, dával jsem také vždy prostor pro dotazy. 

Těch nebývalo mnoho.  Poté, co jsem se zeptal, zdali je někdo, kdo by se mnou byl ochotný 

udělat rozhovor, zájemců bývalo více, než s kolika jsem mohl hovořit během jedné 

návštěvy.  Co se týče výběru dětí pro rozhovory, nebral jsem na zřetel kategorii pohlaví.  

Nijak jsem se nesnažil, aby bylo toto měřítko vyrovnané, a přestože u rozhovorů je 

uvedeno, zda se jedná o dívku, či o chlapce, při vyhodnocování dat jsem nezkoumal možné 

rozdíly.  Nedomnívám se, že by hledisko pohlaví mělo na morální úsudek zachytitelný vliv.  

Při výběru žáků pro rozhovor měly některé učitelky snahu pomoci mi s výběrem vhodného 

kandidáta např. „experta na rošťárny“ či žáka hodně mluvného.  Tato doporučení jsem 

odmítal. Zde jsem se obával, aby účastníci mého výzkumu nereprezentovali určitý typ dětí 

např. učiteli oblíbených.  Věc jsem vždy nechával na náhodě. Děti jsem nechával se mezi 

sebou rozlosovat pomocí hry „kámen, nůžky, papír“, nebo pokud bylo dětí hodně, náhodně 
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jsem řekl písmeno abecedy a za vítěze určil toho zájemce, jehož příjmení na danou hlásku 

začínalo.  Hlas učitelek pro výběr dětí jsem samozřejmě respektoval v záporném smyslu, 

pokud chtěly, aby nějaké dítě rozhovor nedělalo, protože nemělo ve třídě dokončenou 

práci.   

Poté již následoval rozhovor v prázdné učebně. Dětem jsem se ještě jednou představil, nyní 

již pouze křestním jménem, podal jsem si s nimi ruku a vyzval je, aby mi tykaly. Tato praxe 

se mi osvědčila, protože již tento malý neformální kontakt z dětí viditelně sejmul občasnou 

počáteční nervozitu.  Při představování jsem vždy počkal na to, aby mi i děti řekly své 

jméno. Tato věc se zdá jako samozřejmá, přikládám ji však zaslouženou důležitost. Děti mi 

totiž při tomto představování jméno automaticky neříkaly. Vnímaly situaci tak, že se jim 

představuji já, jakožto režisér procedury, která má proběhnout.  Svým mlčením a zájmem 

jsem jim však dal najevo, že jsem zvědavý i na jejich jméno.  Když děti poprvé promluvily a 

viděly můj zájem, byly již sdílné, uvolněné a situace přispěla k tomu, že se také ony začaly 

cítit, jako spolurežiséři nastalé situace.  Navíc jsem děti jejich jménem oslovil při první 

následující větě, což také podpořilo neformální charakter setkání, bez ohledu na to, že jsem 

již jejich jméno v dalším rozhovoru obvykle nepoužil.  

Také před samotným rozhovorem jsem se dětí ještě jednou zeptal, zda nemají nějaké 

otázky. Děti jsem většinou zadané příběhy nechával znovu převyprávět, jako nejlepší nástroj 

k zjištění správného zapamatování a pochopení příběhu.  Ne všechny děti jsem nechával 

opakovat všechny příběhy.  Zejména starší děti jsem nechal zopakovat příběhy minimálně 

do jednoho ze složitějších, a pokud neměly se zapamatováním problémy, u dalších příběhů 

jsem se pouze ptal, zda si je správně pamatují, nebo chtějí něco připomenout.  Pokud by si 

příběhy pamatovaly špatně, jsem přesvědčen, že by to v rozhovoru vyšlo najevo. Občasné 

rozpory ve verzi příběhů, jež vyšly najevo během rozhovoru i u dětí, jež příběhy opakovaly, 

byly v drtivé většině zapříčiněny neobratným vyjádřením dětí, ne špatným pochopením.  

Dětí jsem se u příběhů obsahujících lež ptal, zda považují jednání v každém z příběhů za lež, 

či nikoliv.  Všech dětí jsem se ptal nejdříve tak, abych se ujistil, že dobře chápou příběh a 

intence aktérů.  Poté jsem chtěl zjistit většinou čtyři základní proměnné:  

− Zda dítě zohledňuje intence aktérů při svém soudu.  

− Zda zohledňuje vnější objektivní následky.   

− Kdo se podle dítěte zachoval hůř. 
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− Koho trestá více. 

Proč stojí poslední dvě otázky samostatně? Protože to bylo nutné. Setkal jsem se nezřídka 

s tím, že dítě trestalo více aktéra, jehož označilo za méně zlobivého a naopak.  

V rozhovorech jsem tak požíval duplicitní otázky jako: Kdo podle tebe víc zlobil? Kdo provedl 

horší věc? Kdo se zachoval hůř? Kdo udělal větší lumpárnu?  Tyto otázky jsem používal 

proto, abych byl schopen odlišit, jakou věc dítě popisuje. Protože např. dítě na otázku, kdo 

provedl horší věc, odpovědělo, že chlapec A, ale dále jsem v rozhovoru zjistil, že chlapce A 

považuje tázané dítě za hodnějšího, a dokonce ho trestá méně či vůbec.  V tomto případě 

dítě na otázku, kdo provedl horší věc, odpovídalo v rovině materiální škody, v rovině míry 

tragičnosti události, ačkoli tyto důsledky nebyly pro něj při tvorbě soudu dominantní.  Tyto 

otázky jsem tedy obměňoval a klad je do té doby, než jsem nabyl přesvědčení, že je mi 

pohled dítěte jasný.  Otázky Kdo provedl horší věc? a Kdo udělal větší lumpárnu? směřují 

více k materiální škodě zatímco otázky Kdo víc zlobil? a Kdo se zachoval hůř?  více k záměru 

aktéra, což se projevilo u většiny dětí, některé  z nich však tyto pojmy vnímaly i zcela 

obráceně.  

Disponoval jsem tedy několika otázkami, které jsem zadával vždy. Podle odpovědí dětí jsem 

pak pokládal doplňující otázky, abych se ujistil o svém správném chápání jejich vyjádření.  

Snažil jsem se ctít zásady klinického rozhovoru, jež Piaget uvádí. Především jsem se snažil 

vyvarovat toho, abych děti jakkoli směřoval už jen otázkou, jež implikuje určité rozhraní 

odpovědí.  Snažil jsem se v tomto být natolik důsledný, že jsem se dětí v rozhovorech 

neptal, koho by potrestaly více, nýbrž potrestal bys někoho z nich více?, abych děti uměle 

nesměroval k tomu, že jeden z aktérů musí mít větší trest. Na druhou stranu vyjádření o 

tom, kdo má mít větší trest, je dobrý vodítkem pro rozpoznání argumentů morálního soudu.  

Proto i když děti uvedly stejný trest pro oba aktéry v příbězích, ptal jsem se jich, koho by 

potrestaly více, kdyby se opravdu musely rozhodnout.  Nechtěl jsem, aby stejný trest dětem 

sloužil jako únik před rozhodnutím.   

Piaget sice varuje před implicitním směrováním dětí formou dotazování, na druhé straně se 

však výzkumník může, či dokonce musí ptát ve směru uvažování dítěte, aby šel do hloubky 

jeho soudu.  Proto pokud dítě označilo jednoho z aktérů za zlobivějšího, bez rozpaků jsem 

se mohl ptát, zda si pro něj přeje i větší trest.  Výroky dítěte jsem také nenechával ležet při 

prvním vyjádřením. Pokud dítě argumentovalo intencí, předkládal jsem kontrasugestivní 

otázky ve směru materiální škody a naopak. (Piaget, 1989).   
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3.4 Morální příběhy  

U morálních příběhů nesmí být opomenut fakt, že se jedná pouze o výzkum morálního 

soudu, ne však akce.  Je zkoumáno teoretické usuzování. Nepohybujeme se tedy ve sféře 

učiněného aktu, jež může být daleko vzdálen teoretickému úsudku dítěte.  

Ve svém výzkumu jsem pokládal za důležité ponechat ve výzkumu i původní Piagetovy 

příběhy. Těch však, stejně jako nových, nemohlo být mnoho, aby baterie příběhů byla pro 

děti svým rozsahem únosná. Při výběru vhodných příběhů jsem mohl využít poznatků 

Barbory Šerákové, která na rozdíl od Piageta podala přesná data o počtu dětí a rozložení 

odpovědí. Z údajů, které měla k dispozici, byla schopná říci, u kterých příběhů se nejlépe 

projevuje postupné mizení odpovědí na základě morálního  realismu a naopak přibývá 

odpovědí na základě subjektivní odpovědnosti vzhledem k věku; jinými slovy jak přesnými 

prediktory morálního realismu jednotlivé příběhy jsou. (Šeráková, 2012, str. 49) 

 Vybíral jsem tedy ze setu příběhů, jež použila Šeráková proto, že jsem mohl využít 

informace o spolehlivosti příběhů, a vybrat tedy ty nejspolehlivější.  Tyto příběhy mi pak 

mohly sloužit jako kontrolní skupina.  Pokud bych dostal v původních příbězích obdobné 

výsledky jako Piaget a Šeráková a zároveň v příbězích nových by byly výsledky odlišné, dalo 

by se vcelku snadno usuzovat na to, že změna je vyvolaná obsahem nových příběhů a dosti 

možná tedy výší materiální škody.  Použil jsem celkem šest dvojic příběhů, tři dvojice 

obsahovaly příběhy použité Piagetem, 3 dvojice jsem vytvořil vlastní. Ke každému tématu, 

(lež, krádež, nešikovnost) jsem dítěti zadal dvě dvojice příběhů. Pochopitelně vždy jednu 

Piagetovu a jednu svojí, která obsahovala výraznou materiální škodu.  

První dvojice příběhů je původní Piagetova a Šerákové vyšla jako vůbec nejspolehlivější.  

1. dvojice 

dvojice  příběh text příběhu 

1. 

a 
Šárka šla po ulici a uviděla obrovského psa, který ji hodně vyděsil. 
Když pak přišla domů, řekla mamince, že viděla psa, který byl 
velký jako kůň.  

b 

Martin přišel domů ze školy a řekla mamince, že ve škole dostal 
dobrou známku. To ale nebyla pravda, ve škole žádnou známku 
nedostal, ani dobrou, ani špatnou. Když to maminka ale slyšela, 
udělalo jí to radost a dala Martinovi odměnu. 
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Na rozdíl od Šerákové jsem však příběhy nepřekládal doslova. V případě prvního příběhu 

figuruje v původní znění kráva. Krávu jsem zde zaměnil za koně proto, že spojení „velké jako 

kráva“ se v češtině používá jako ustálená fráze. Dítě by mohlo chápat toto vyjádření jako 

běžně užívanou expresi velkého.  Druhým ještě závažnějším důvodem pro změnu zvířete byl 

pro mne fakt, že formulace velký jak kráva je navíc vyjádření značně neformální.  Domnívám 

se, že právě z tohoto důvodu označovaly některé děti ve výzkumu Šerákové provinění dívky 

za vyslovení sprostého slova.  V této dvojici příběhů se děti ve stadiu morálního realismu 

spíše zaměřují na vzdálenost lži od pravdy a hodnotí počínání v prvnímu příběhu jako 

zlobivější proto, že není možné, aby existoval pes velký jako kráva/kůň.  Navíc pokud je 

prohlášení zjevně nepravdivé (neexistuje pes velký jako kůň, zatímco dítě ve škole dostat 

dobrou známku může), bude také najisto odhaleno a zjištění porušení pravidel je dětmi 

opírajícími se o morálku heteronomie vnímáno jako závažnější než zakázané jednaní 

neodhalené, bez ohledu na podstatu pravidla.  Zlobení je zlobení, pokud je odhaleno.   

2. dvojice 

dvojice  příběh text příběhu 

2. 

a 

Honza byl doma sám. Potřeboval si něco ustřihnout, tak si vzal 
nůžky a ustřihnul si, co potřeboval. Potom ale nůžky ztratil. Když 
přišla maminka domů, nůžky hledala. Ptala se Honzy, jestli je 
neviděl. Ten, ale řekl, že je neviděl, ani na ně nesahal.   

b 

Michal se přestěhoval s rodiči do nové vesnice, u které byl rybník. 
Maminka mu ale říkala, aby se v něm nekoupal, protože je hodně 
hluboký, tak aby se třeba neutopil, nebo aby se mu zkrátka něco 
nestalo. Michal se šel k rybníku alespoň podívat, a když tam byl, 
zeptal se ho nějaký pán v plavkách, jestli je v rybníce hloubka pod 
takovým skokánkem, co tam byl. Michal si myslel, že ano,protože  
mu mamka říkala, že rybník je hluboký, a tak řekl, že tam hloubka 
je. Pán tam skočil, ale zrovna v tom místě byl rybník mělký. Ten 
pán narazil hlavou na dno, poškodil si páteř a už nikdy nemohl 
chodit. 

 

V této dvojici příběhů jsem se inspiroval Piagetem, který ve své baterii příběhů o lži používal 

příběh, kde chlapec dotázaný na polohu určité ulice poslal v dobré víře pána na druhou 

stranu, ten se následně ztratil. V tomto případě jsem vyhrotil následky jednání trvalým 

zraněním tazatele. Již osmileté děti by si měly být dobře vědomy tragičnost takovéto 

události.  Druhý příběh ve dvojici je Piagetův.  I Piagetův příběh jsem trochu upravil, ani ne 
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tak z technické potřeby, jako z citu. V originální verzi je v příběhu uvedeno, že si chlapec 

s nůžkami hrál.  Při pilotních rozhovorech jsem při vyprávění příběhu řekl, že chlapec si 

nůžky půjčil, protože si potřeboval něco vystřihnout/ustřihnout.  I v ostrých rozhovorech 

jsem pak používal tuto verzi. Domnívám se, že špatný úmysl v příběhu zůstává zachován 

prostřednictvím úmyslné lži. Tento příběh je koncipován na zkoumání lži, a není tedy 

potřeba výsledky narušovat vtahování hry do neposlušnosti, protože hraní si s nůžkami by 

patrně bylo chápáno jako zakázané.  I tak zde figurují opět dvě roviny, o které se může 

hodnotitel opřít. Materiální rovinu, zde reprezentuje trvalé zranění pána, respektive ztráta 

nůžek, rovina intence je pak vyjádřena špatným úmyslem, zatajit ztrátu a tedy lhaním, na 

rozdíl od podání špatné informace s dobrým záměrem.   

3. dvojice 

dvojice  příběh text příběhu 

3. 

a 
Adam měl od maminky zakázáno si hrát se sirkami. Jednou ale 
neposlechl a se sirkami si škrtal a propálil malou dírku do 
koberce.  

b 

Lukáš byl doma sám, ale věděl, že se maminka za chvilku vrátí z 
práce. Chtěl ji překvapit a udělat jí radost tím, že jí ohřeje 
polévku, která byla už připravená na sporáku. Zapnul sporák a dal 
polévku ohřívat. Nevšiml si ale, že na sporáku byla nějak 
nešikovně pohozená utěrka, která potom začala hořet. Lukáš už 
nestačil oheň uhasit a celý dům shořel. Lukáš ještě stačil utéct a 
nic se mu nestalo. 

 

V tomto příběhu je subjektivní rovina vyjádřena intencí dítěte, tedy vědomým porušením 

zákazu, resp. dobrým úmyslem vykonáním něčeho prospěšného, milého pro matku. Určité 

úskalí této dvojice příběhů je v tom, že v něm není řečeno, zda druhý chlapec měl zakázáno 

sahat na sporák, nebo ne.  Tato nejednoznačnost se objevuje i v některých Piagetovýh 

příbězích, ve kterých se podobné chování většinou implicitně pokládá za zakázané.  

Zvažoval jsem, zda do příběhu neimplementovat jasné vyjádření zákazu, např. tím, že by 

chlapec sporák zapálil sirkami, na které také neměl sahat. Rozhodl jsem se pro nevyjádření 

toho, zda činnost je zakázána, nechal jsem toto rozhodnutí na dětech. Tváří v tvář 

výsledným odpovědím dětí jsem nakonec toto rozhodnutí zhodnotil jako kladné.  
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4. dvojice 

dvojice  příběh text příběhu 

4. 

a 

Tomáš byl ve svém pokoji, když ho mamka zavolala na večeři. Šel 
tedy do kuchyně, ale za dveřmi jeho pokoji byla židle a na té židli 
tác s patnácti hrníčky. Tomáš nemohl vědět, že tohle všechno 
bylo za dveřmi pokoje, a když vycházel z pokoje, tak tác dveřmi 
shodil a všechny hrníčky se rozbily.  

b 

Jindra, když maminka odešla a on byl doma sám, si chtěl vzít 
nějaké sladkosti z poličky. Polička byla vysoko, tak si Jindra vzal 
židli a vylezl si na ní. I tak byla polička ale hodně vysoko a Jindra 
na ní sotva dosáhl, jak šmátral po sladkostech rukou, zavadil 
rukou o hrníček, ten spadl a rozbil se.  

 

Druhý příběh je právě jedním z oněch Piagetových příběhů, jenž neobsahuje explicitní 

zákaz, (brát si sladkost), ale evidentně tu má být zřejmý, aby se křížily roviny intence a 

materiální škody.  Ani v tomto příběhu jsem explicitní zákaz nepřidával, již jen proto, abych 

touto změnou neztratil hodnotu kontrolního příběhu.   Materiální rovina, s níž může 

hodnotitel pracovat, je samozřejmě počet rozbitých hrnečků. 

5. dvojice 

dvojice  příběh text příběhu 

5. 

a 
Janička přišla do obchodu a tam uviděla pěknou sponku. 
Pomyslela si, že by ta sponka byla moc krásná v jejích vlasech, a 
tak sponku ukradla a utekla.  

b 

Marek bydlel v domě se svými rodiči vedle pána který měl psa. 
Ten pán  byl ale zlý  a o psa se vůbec nestaral, asi mu nedával ani 
moc nažrat, protože pes byl hodně hubený a někdy ho ten soused 
dokonce i bil.  Jednou když byl Marek ve škole, tak mu jeho 
kamarád říkal, že mu rodiče dovolili, aby si pořídil psa.  Marka 
napadlo, že by mohli vzít psa tomu pánovi, a dát ho tomu  svému 
kamarádovi protože, ten by se o něj staral určitě mnohem lépe a  
tomu psovi by bylo u  Markova kamaráda také líp. Odpoledne 
Marek  opravdu šel k sousedovi, otevřel branku  zahrady, a šel 
psa odvést ke kamarádovi. Když si však chtěl Markův kamarád 
psa pohladit, pes ho pokousal a on musel do nemocnice.  

 

U páté dvojice se dostáváme k příběhům problematizujícím krádež.  Přemýšlel jsem, jak 

vyhrotit materiální škodu u krádeže. U lži bylo celkem jasné, že velikost lži bude muset být 

znázorněna, ne vzdáleností od pravdy, ale velkými následky. U krádeže je situace lepší 
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v tom, že velikost krádeže se dá velice dobře stupňovat hodnotou ukradeného.  Veliká 

krádež v tomto smyslu, hodně ukradeného, je však velice těžko ospravedlnitelná.  Rozhodl 

jsem se tedy jít stejnou cestou jako v případě lži. U krádeže je zde jasně patrný dobrý úmysl, 

a byť cena ukradené není závratná, následky jsou závažné. Ačkoli cena psa není extrémně 

vysoká, je samozřejmě potřeba, aby se jednalo o věc cennější než sponka.  Mohla by se 

vynořit námitka, že by zde mohlo docházet ke zmatení či rušení roviny intence vzhledem 

k citovému vztahu souseda ke psovi. Právě tyto nedostatky objevovala a popisovala 

Šeráková na některých Piagetových příbězích. (Šeráková, 2012, str. 41)  Domnívám se, že 

k těmto obavám v tomto případě není důvod, vztah pána ke psovi je zde vykreslen 

dostatečně negativně.  Příběh se sponkou je doslovně přejat od Piageta.  

6. dvojice 

dvojice  příběh text příběhu 

6. 

a 
Když jednou maminka nebyla doma, vzala jí Julie bonboniéru. 
Bonboniéra byla maminky, nebyla společná, Maminka jí dostala k 
narozeninám a zrovna tuhle bonboniéru měla moc ráda. Julie si jí 
ale vzala, schovala a pak jí celou snědla. 

b 
Pavel potkal kamaráda, který je velmi chudý. Kamarád Pavlovi 
řekl, že nic nevečeřel, protože doma nebylo nic k jídlu. Pavel šel 
tedy do obchodu, ale neměl peníze, tak ukradl několik sušenek a 
dal je kamarádovi.   

 

V poslední dvojici příběhů figurují původní Piagetovy příběhy, avšak příběhy nově 

skombinované.  Piaget tyto příběhy používal každý v jiné dvojici.  Je otázkou, zda se zde 

dokonale kříží intence se způsobenou škodou. Není zcela zřejmé, že cena bonboniéry je 

vyšší než cena sušenek.  Vyšší provinění a dobrý úmysl je zde však nepochybně v rozporu při 

přihlédnutí ke způsobu jednání obou dětí. Dítě s dobrým úmyslem nasycení kamaráda se 

zcela jasně dopouští krádeže. (V Piagetově verzi figurují místo sušenek rohlíky.)  I druhé dítě 

bere věc bez dovolení, ovšem ne v cizí instituci. Dívka sebrala bonboniéru matce, kterýžto 

čin nenese automaticky označení krádeže.  Piagetův příběh jsem zde určitým způsobem 

upravil. Piaget opět neříká, zda měla dívka dovoleno, si bonboniéru vzít. Domnívám se, že je 

důležité, aby v příběhu byl vyjádřen nedobrý úmysl dívky. Do příběhu jsem tedy 

zakomponoval to, že bonboniéru dostala matka k narozeninám a byla pouze její.  Z čehož 

dostatečně vyplývá, že dívka si bonboniéru brát neměla.   
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3.5 Popis a rozbor dat 

Oslovil jsem 53 dětí ve věku 8-13 let, s nimiž jsem provedl rozhovory nad baterií šesti dvojic 

příběhů. Získal jsem tak 312 minirozhovorů -  odpovědí na jednotlivé dvojice příběhů.   

Z různých důvodů se mi nepodařilo od všech dětí získat odpovědi u všech příběhů.  

V kategorii osmiletých chybí jedna odpověď u druhé a páté dvojice. U šesté dvojice chybí 

dvě odpovědi v kategorii osmiletých a rovněž dvě odpovědi v kategorii desetiletých. 

Rozhovory jsem nahrával na diktafon a následně všechny přepsal do elektronické podoby.  

Přepis rozhovorů byl materiálem pro analýzu.   

Již při práci na mém výzkumu se čím dál více ukazovalo (a po přepsání všech rozhovorů mi 

bylo již zcela jasné), že mnou a priori předpokládané kategorie nebudou vhodným 

nástrojem.  Ukázalo se, že mnou stanovené kategorie objektivní odpovědnost, subjektivní 

odpovědnost a možná kombinace těchto dvou měřítek by dobře nereflektovaly typy 

odpovědí, jež jsem při svých rozhovorech získal.  Bylo zcela zřetelné, že děti v rozhovorech 

nad příběhy velice často uplatňovaly více než jedno měřítko, podle něhož vhodnost 

předloženého chování hodnotily. Tato měřítka se však nezakládala pouze na objektivní 

nebo subjektivní odpovědnosti.   

Pro nalezení vhodných kategorií jsem musel vyřešit některé problémy, které se Piagetovi 

v jeho výzkumu neobjevily. Byla to zejména skutečnost, že děti zcela jasně již ve stadiu 

morální autonomie, používající čistě argumenty subjektivní odpovědnosti, trestaly  

v příbězích aktéry s dobrými úmysly více než aktéry s úmysly špatnými, a s tím také 

související jev, že nemalé procento dětí  trestalo méně toho aktéra, kterého označilo jako 

zlobivějšího.  Vše výše řečené bylo způsobeno faktorem, jehož přítomnost či absence měla 

vliv na všechny kategorie a jejich počet tak znásobila.   

Měřítko, o kterém mluvím, které děti používaly a které stálo za větší mírou trestání dětí s 

lepším subjektivním záměrem, by spadalo spíše do kategorie subjektivní odpovědnosti, 

nicméně se s některými jinými argumenty na základě subjektivní odpovědnosti kříží, a je 

tedy nutné ho zcela vydělit.  Faktor, o kterém mluvím, se ukázal zejména v příbězích 

s fatálními následky nesmírně důležitý a v celé řadě odpovědí jako nejvýznamnější.  

O co tedy jde.  Jde o odpovědnost v širším kontextu. O volbu prostředků. O zodpovědný 

přístup k situaci. O správné zhodnocení situace. O vědomí vlastních limitů.  Popisuji zde 

takové argumenty, jichž se mi dostalo, v nichž děti nehodnotily intenci ani způsobenou 
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škodu. V celé řadě, dokonce ve velké části rozhovorů se mi dostalo odpovědí, že to, co je 

špatně, je řešení situace od dítěte v příběhu, nejen s ohledem na následky a záměr, ale 

především na postup.  Vysvětlovat budu prostřednictvím příkladů. Např. v posledním 

příběhu s ukradenými sušenkami pro kamaráda se mi často od dětí dostalo odpovědi, že se 

chlapec zachoval správně, že oceňují jeho záměr, avšak neměl kvůli nasycení kamaráda 

krást, ale měl spíše jít domů a chlapci něco přinést z domova, měl říci rodičům, aby chlapci 

něco koupil atd.…  

(… A pak ten Pavel, no to ten to neměl taky takhle dělat, takže spíš špatně se zachoval, spíš 

já nevim, měl zajít třeba domů a tam něco si vzít doma a dát to tomu kamarádovi, neměl to 

krást v obchodě. Takže u toho Pavla… Spíš špatně.  A bylo tam na tom zase něco dobrýho? 

No určitě, že chtěl tomu kamarádovi pomoct, ale vyřešil to teda špatnym způsobem.  A když 

bys to měl teda porovnat, kdo se z nich zachoval hůř? No tak já myslim, že asi o trochu ta 

holka, ale nevim. Tak nevíš, nebo o trochu ta holka? No ta holka.  (R 31) 

Ve druhé dvojici příběhů u příběhu chlapce s rybníkem, říkaly některé děti, že chlapec 

neměl pánovi říkat, že rybník je hluboký, pokud to nevěděl, měl říci, že to neví nebo že to 

neví jistě.  

To samý, lhali ty kluci? No já myslim, že lhal ten první, ten druhej tak jako předával 

informace. Kdo si myslíš, že se zachoval hůř? Nehledě na následky ten první. Ale ty následky 

tam jsou, ty věci se takhle staly a na tobě je, aby si je posoudil se všim všudy. Tak když bys je 

měl oba trestat, třeba jenom zarachem, kdo by ho měl delší? No ten druhej s rybníkem. 

Proč? Protože způsobil špatnou věc, která ublížila i ostatním, ale nůžky to nic moc není. 

Zachoval se hůř, i když vlastně nelhal? No on za to skoro ani nemůže, je to složitý… Co je na 

tom teda to špatný? No že on jako mohl říct, že to sám neví, že to jen někde slyšel, ale zase…  

Tak to nějak rozsekni ten trest, první, stejně, nebo druhej větší? Asi ten druhej.   (R 41) 

Podobně v příběhu se psem děti uváděly, že chlapec měl zavolat policii, věc říci rodičům, 

zeptat se souseda. Vědomí širších okolností zde bylo reprezentováno odpověďmi, že 

chlapec čin neměl dělat, protože nevěděl, zda pes nemá vzteklinu či jinou nemoc, nebo zda 

není zlý. Tyto odpovědi pocházely také od dětí, které záměr chlapce oceňovaly.  

Kradli oba? No rozhodně oba kradli, ale ten druhej jakoby až do tý části, než chtěl dát toho 

psa kamarádovi, tak se mi to líbilo, ale potom, když to jako neřek nikomu, třeba navrh, třeba 

nahlásil na nějaký policii nebo něco takovýho, že prostě týrá psa a ten kluk by ho možná 
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chtěl, tak prostě že by to bylo rozumnější  někomu říct, nebo nahlásit že toho psa tejraj a né 

jako rovnou ho vzít a nikoho se neptat a nikomu nic neřikat. A ještě když teda nevěděl, jestli 

ten pes nemá nějakou vzteklinu nebo nějakou nemoc.  Kdo měl lepší úmysl? No tak to 

rozhodně ten kluk. Kdo se zachoval hůř? Podle mě oba stejně. Proč oba stejně? Tamten měl 

lepší úmysl, ale stejně dopadlo to tragicky, možná ještě hůř než u tý Šárky. Ale oba podle mě 

stejně, kdyby to někomu řek, nebo se zeptal toho souseda, tak by to bylo lepší, rozumnější. 

Byl by teda trest stejnej? Jo.  (R27) 

 Podobná akcentace širší zodpovědnosti byla přítomna v příběhu s vyhořelým domem. Děti 

oceňovaly dobrý úmysl chlapce, avšak dodávaly, že je neomluvitelný vzhledem 

k následkům, a často připojovaly odůvodnění, že chlapec se neměl pouštět do ohřívání 

polévky, pokud si v tom nebyl jistý, měl si lépe zkontrolovat sporák, měl si všimnout 

pohozené utěrky atd.   

Myslíš, že oba provedli stejně velkou lumpárnu? Ten druhej provedl větší lumpárnu. A 

myslíš, že se zachoval hůř? Chtěl udělat mamince radost, tak se nezachoval hůř, to se 

zachoval hůř Adam.  Kdo by si podle tebe zasloužil větší trest, když by to bylo na tobě? Asi 

ten druhej. Proč? Protože sice mamince chtěl udělat radost, ale neměl sahat na ten sporák, 

že musí mít pod dozorem rodiče.  (R 11) 

 Také v příběhu s hrníčky děti uváděly, že chlapec, který pro sladkost lezl na poličku, si 

neměl brát židli, neměl tam sahat, pokud to bylo vysoko, měl poprosit dospělého a další 

podobné argumenty. Tento příběh je však v tomto ohledu problematičtější, k čemuž se 

později dostanu.  

Myslím, že uvedené příklady dobře ilustrují onen faktor, který sehrává podstatnou roli při 

tvorbě soudu o činu a další vysvětlování není nutné.  Na uvedených rozhovorech je patrné, 

že argumenty, jež jsem chtěl ukázat, nejsou jedinými  jež se  -i v těchto ukázkách-, 

vyskytovaly.  Samozřejmě že lze i ve výše uvedených odpovědích nalézt argumenty 

objektivní odpovědnosti stejně tak jako subjektivní odpovědnosti. Na druhou stranu je 

zřejmé, že mnou popisovaná skupiny argumentů ani do jedné z těchto kategorií nezapadá.  

Tuto rovinu hodnocení jsem pro účel svého výzkumu pojmenoval výběr prostředků.   

Systém kategorizace je tedy následující. Data odpovídají tomu, že děti byly schopné 

hodnotit činy v příbězích na třech možných měřítcích, jinak řečeno: objevovaly se tři 

základní skupiny argumentů.  Tato měřítka či způsoby argumentace jsou objektivní 
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odpovědnost, do níž spadá argumentace na základě výše škody, subjektivní odpovědnost, do 

které se řadí argumentace reflektující intenci a výběr prostředků, jež je zastoupen 

odpověďmi, které při soudu o činu pracují se způsobem provedení a tím čeho si například 

měl být aktér vědom.   

Je zcela jasné, že ne v každé odpovědi se objeví argumenty spadající pod všechny tři 

fenomény.  Piaget byl dokonce toho názoru, že v každé odpovědi lze nalézt vždy pouze 

jeden systém hodnocení, o který se soud opírá.  Já jsem však přesvědčen, že jsem získal 

odpovědi, které zahrnují argumenty více jak jednoho způsobu hodnocení.  Kombinace 

přítomnosti či absence argumentace na základě tří systémů hodnocení tak zcela jasně staví 

základní kategorie. Tedy tvorba soudu na základě pouze argumentů objektivní 

odpovědnosti, nebo pouze na základě subjektivní odpovědnosti, nebo pouze na základě 

výběru prostředků.  Další kategorie jsou ty, kdy dítě svůj soud utvořilo pomocí argumentů 

dvou měřítek hodnocení (kombinace objektivní odpovědnosti a subjektivní odpovědnosti, 

objektivní odpovědnosti a výběru prostředků, výběru prostředků a subjektivní 

odpovědnosti).   Poslední hlavní kategorií je ta, do které spadají odpovědi, v nichž děti 

kombinovaly všechna tři měřítka při tvorbě soudu, tedy kombinace objektivní 

odpovědnosti, subjektivní odpovědnosti a výběru prostředků.  Toto jsou hlavní kategorie, 

nedá se u nich však skončit. Všechny kategorie, ve kterých je zastoupeno více než jedno 

měřítko hodnocení, musí mít naprosto samozřejmě ještě tři podkategorie.  Když dítě např. 

používá při soudu o činu argumenty jak objektivní odpovědnosti, tak subjektivní 

odpovědnosti, je myslím důležité moci vyčíst, kterým argumentům dalo nakonec větší váhu 

a kterého aktéra trestalo více.  Ony tři podkategorie tedy vždy reflektují přidělení trestů.  

Tyto podkategorie vztahující se k výši trestů jsou označeny pouze jako menší stejně a větší, 

vždy myšleno pro dítě s lepším úmyslem.   

 Všechny kategorie pak tedy vypadají takto:  

OO – dítě používá u hodnocení činu pouze argumenty objektivní odpovědnosti 

OO/VP – dítě hodnotí čin s použitím argumentů objektivní odpovědnosti a výběru 

prostředků 

 SO – dítě hodnotí čin s použitím pouze argumentů subjektivní odpovědnosti, jak jsem 

uváděl, pod pojmem subjektivní odpovědnost rozumím pouze intenci.   



25 
 

OO/SO – dítě hodnotí čin s použitím argumentů objektivní odpovědnosti a subjektivní 

odpovědnosti 

Tato kategorie musí mít tři podkategorie podle toho, koho dítě trestá více. Jsou to tedy: 

OO/SO větší – dítě hodnotí čin s použitím argumentů objektivní odpovědnosti a subjektivní 

odpovědnosti; trestá více dítě s dobrým úmyslem a větší škodou.  

OO/SO stejně - dítě hodnotí čin s použitím argumentů objektivní odpovědnosti a 

subjektivní odpovědnosti; trestá obě děti stejně vysokým trestem 

OO/SO menší - dítě hodnotí čin s použitím argumentů objektivní odpovědnosti a subjektivní 

odpovědnosti, trestá méně dítě se dobrým úmyslem a větší škodou. 

Předcházející kategorie je pak rozšířena o to, že děti zohledňují výběr prostředků.  

OO/SO/VP více – dítě hodnotí čin s použitím argumentů objektivní odpovědnosti, 

subjektivní odpovědnosti výběru prostředků, trestá více dítě s dobrým úmyslem a větší 

škodou 

OO/SO/VP stejně - dítě hodnotí čin s použitím argumentů objektivní odpovědnosti, 

subjektivní odpovědnosti a výběru prostředků, trestá obě děti stejně vysokým trestem 

OO/SO/VP méně - dítě hodnotí čin s použitím argumentů objektivní odpovědnosti, 

subjektivní odpovědnosti a výběru prostředků, trestá méně dítě s dobrým úmyslem a větší 

škodou 

SO/VP více – dítě hodnotí čin s použitím argumentů subjektivní odpovědnosti a výběru 

prostředků, dává větší váhu (špatnému)výběru prostředků a trestá více dítě s dobrým 

úmyslem   

SO/VP stejně - dítě hodnotí čin s použitím argumentů subjektivní odpovědnosti a výběru 

prostředků, trestá obě děti stejně vysokým trestem 

SO/VP méně - dítě hodnotí čin s použitím argumentů subjektivní odpovědnosti a výběru 

prostředků, dává větší váhu intenci, trestá méně dítě s dobrým úmyslem 
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3.5.1 Příběhy se psem a známkou 

8 2 4 2

9 1 7 1

10 7 2

11 7 2

12 9

13 9

věk OO SO AO

 

Když se podíváme na tabulku četností jednotlivých typů odpovědí u první dvojice příběhů, 

nenalezneme v ní nic nečekaného. Dokonce v ní není zastoupena, byť jedinou odpovědí, 

žádná z mých nově vytvořených kategorií. Po analyzovaní odpovědí  u prvního příběhu jsem 

všechny děti zařadil do jedné ze dvou základních kategorií, popřípadě jsem odpovědi označil 

jako atypické.  Vzhledem k tomu, že skupina mnou dotazovaných dětí, začíná dětmi starými 

8 let, dalo se předpokládat minimální zastoupení odpovědí zakládajících se na argumentech 

morálního realismu a spadajících tak do kategorie objektivní odpovědnosti.  V mém 

výzkumu jsem označil 3 odpovědi, které spadají pod objektivní odpovědnost.  Jedná se o 

odpovědi v rozhovorech R1, R8 a R10.  

Myslíš, že oba lhali? Myslim, že ten Martin lhal a možná i ta Šárka. Byla nějaká ta lež větší 

nebo horší? Ne. Byly obě tak nastejno? No, i když ta Šárka lhala asi o trochu víc. Proč? No 

protože neexistuje pes velkej jako kůň.   (R 1)  

 Většinový podíl subjektivní odpovědnosti při tvorbě argumentace, je v souladu 

s Piagetovými zjištěními a Šeráková ho již potvrdila i v českých podmínkách, kde na základě 

subjektivní odpovědnosti argumentovalo 90 % osmi a devítiletých dětí.  Od věku 10 let jsem 

nezaznamenal ani jednu odpověď morálně realistickou.   

Myslíš, že lhali oba, ten kluk i ta holka? No ten kluk,ta holka myslim jenom přeháněla, jak 

byla vystrašená. Myslíš, že ten kluk se teda zachoval hůř? Myslim, že jo. Když by bylo na 

tobě dát jim nějakej trest, dal bys tomu klukovi teda horší? Já bych tu holku vubec netrestal.  

(R 14)  - příklad odpovědi zakládající se na subjektivní odpovědnosti.  

 Celkem 7 odpovědí jsem označil jako atypických. Za prvé proto, že některé odpovědi dětí 

byly opravdu atypické a nešlo z nich bez značného odhadování rozpoznat hledisko, o které 

se děti opírají. Za druhé z toho důvodu, že u některých odpovědí jsem musel uznat, že mé 

vedení rozhovoru nebylo dostatečně dobré, nezeptal jsem se na některé v daných 
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případech nutné doplňující otázky, a přepis rozhovoru mi tak neposkytl potřebné množství 

informací, abych dokázal s dostatečnou jistotou nahlédnout hledisko dítěte.  

V tabulce není uvedena ani jedna odpověď na základě objektivní odpovědnosti od dítěte 

starého 10 let, jedna z odpovědí k tomu na první pohled však sváděla.  Chlapec zde trestal a 

hodnotil obě dvě děti stejně.  Protože na jednání dětí spatřoval jako špatnost pouze lhaní – 

které neodlišil od pouhého přehánění, nereflektoval intenci dětí, spadal by podle mého 

názoru do kategorie objektivní odpovědnosti. Jeho odůvodnění však situaci komplikuje. Pro 

něj bylo provinění dětí stejně špatné proto, že obě děti lhaly, kluk pro to, aby dostal 

odměnu, a holka, aby byla zajímavá.  Což  předchozí tvrzení značně problematizuje. Chlapec 

intenci reflektoval, ovšem dosadil si jiné úmysly než drtivá většina dětí. Pokud z jeho 

pohledu dívka lhala úmyslně, aby byla zajímavá, je to pak z pohledu i subjektivní 

odpovědnosti provinění přibližně na stejné úrovni.  U této odpovědi jsem s jejím zařazením 

váhal, rozhodoval jsem se, zda ji neponechat v atypických odpovědích, nicméně nakonec 

jsem se rozhodl, s ohledem na výše zmíněné argumenty, ji zařadit do kategorie subjektivní 

odpovědnosti.    

Ještě se vrátím k tomu, jak podle Piageta děti vnímají a definují lež. Jak jsem již uváděl, 

určitá skupina dětí označuje přehánění za lež, avšak vnímají její odlišnost od úmyslné lži, což 

také zohledňují při tvorbě svého soudu.  Zde alespoň jedna odpověď 9letého chlapce.  

Lhali oba? Ano. Proč to udělali? V tom prvním příběhu, jak byla furt vyděšená a asi tak velkej 

ten pes nebyl, tak to lhala. Ten kluk lhal, asi aby dostal tu odměnu. Myslíš, že oba udělali 

stejně špatnou věc? Ta první, ta za to nemohla, ona jak byla vystresovaná, tak ona to asi 

nějak přehnala a asi za to nemůže.  A ten druhej to udělal schválně, ten udělal špatnou věc. 

Takže udělal někdo z nich horší věc? Ten druhej. Takže když bys je měl nějak potrestat, 

potrestal bys někoho víc? Toho druhýho. (R 17) 

Je zde patrné, že chlapec stále označuje lží vyřčení nepravdy, nicméně již zohledňuje 

intenci. Podobné odpovědi se objevují i u dětí starších.  
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3.5.2 Příběhy s nůžkami a rybníkem 

větší stejně menší větší stejně menší větší stejně menší

8 5 2

9 8 1

10 1 4 1 1 2

11 7 1 1

12 6 1 1 1

13 1 5 1 2

OO/SO/VP
AOvěk OO SO OO/VP

SO/VP OO/SO

 

Ve druhé dvojici již přibývá kategorií saturovaných alespoň jednou odpovědí.  Kategorie 

tvorby úsudku, jenž se opírá pouze o argumenty subjektivní odpovědnosti, je zde opět 

dominantní.  To, že se zde neobjevila ani jedna odpověď na základě argumentace čistě 

objektivní odpovědnosti u osmiletých a devítiletých dětí, je zřejmě spíše věcí náhody.  Mezi 

osmiletými dětmi jedna odpověď chybí a dvě jsou atypické.  Atypické odpovědi však 

obsahovaly větší trest pro hocha s lepším úmyslem, respektive stejný.  U devítiletých dětí je 

jedno dítě, jež trestalo více hocha s lepším úmyslem, toto dítě však při tvorbě soudu 

kombinovalo všechny tři mnou identifikovaná hlediska hodnocení.  Rovnou se tedy můžeme 

přenést k tomu, že zde poprvé nalézáme odpovědi, v nichž děti používaly argumenty z více 

než jednoho mnou používaných okruhů.  

Poměrné zastoupení odpovědí kombinujících více měřítek hodnocení není velké, nicméně 

v odpovědích takto označených je kombinace hledisek zcela průkazná. Pouze dvě odpovědi 

spadají do kategorie, jež utváří soud pomocí kombinace subjektivní odpovědnosti a výběru 

prostředků (R 23 a R 50),  

Co tady, lhaly obě ty děti? No tak ten první lhal a já jako na jeho místě bych se přiznala a ten 

druhý – maminka mu řekla, že ten rybník je hluboký, a on si myslel, že to tak je, a prostě že 

zrovna v tom místě je mělký, to nevěděl. Myslíš, že by si zasloužili potrestat ty kluci? Tak ten 

první rozhodně a ten druhý, tak možná trochu taky, že asi třeba moh se zeptat, moh mu říct, 

že neví jistě, jestli zrovna pod tim můstkem a jestli zrovna v těch místech je to hluboký. Tak 

možná, že moh bejt trochu zodpovědnější, ale nedivila bych se tomu, já bych to asi řekla 

taky. Koho bys potrestala víc? Toho prvního.  (R 23) 

Dítě ačkoli problematizuje chování chlapce v příběhu, hodnotí jeho chování, jako lepší a 

dává mu menší trest.  Přestože chlapec s lepším subjektivním úmyslem, vychází lépe 
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z hodnocení mnou dotazované dívky, jen těžko o tomto příběhu říci, že dítě zohledňuje 

pouze intenci a na nic jiného nehledí.  

Dvě odpovědi v sobě kombinovaly hlediska objektivní odpovědnosti a subjektivní 

odpovědnosti (R 45 a R 49)  

Myslíš, že lhali? No já myslim, že ten druhej jakoby nelhal, protože on to ani nevěděl. A zlobil 

ten první teda víc? Asi jo. A zachoval se hůř? No zas ten pán měl zlomenou páteř nebo co, 

takže asi no spíš možná i s těma nůžkami. Kdo by dostal větší trest? No to je těžký no, tak 

asi, asi ten s těma nůžkami. Proč? Protože ten s tim rybníkem to nevěděl.   (R 45) 

a čtyři odpovědi jsem označil tak, že kombinují všechna používaná kritéria. (R 16, R 19, R 38 

a R 41) Zde je jedna od desetiletého chlapce.  

Lhali oba ty kluci? Ten kluk s těma nůžkami lhal víc, ten druhej nevěděl, o co se jedná.  

Zachoval se někdo z nich hůř? Asi ten s těma nůžkami, i když i ten druhej, ten mohl říct, že se 

teprve přestěhoval, že neví, jak je hluboký, asi oba dva. Myslíš teda, že oba provedli stejně 

špatnou věc?  Ano. Když by bylo na tobě, jak je potrestat, myslíš, že by oba zasluhovali 

stejně velkej trest? Ten s těma nůžkama možná větší, tamten to nevěděl určitě. Proč má ten 

s nůžkami větší trest, když oba provedli stejně špatnou věc? No možná s tim rybníkem to 

bylo o něco špatnější, protože si ten pán něco udělal, ten s těma nůžkami si nic neudělal.  

Bylo špatnější, co se stalo, nebo co udělal ten kluk? To co se stalo. To co udělal, tak špatný 

nebylo.  Tak nějakej definitivní výrok, koho bys potrestal víc? Asi stejně.  (R 19) 

Pouze pět dětí trestalo v této dvojici více hocha s rybníkem. Dvě na základě objektivní 

odpovědnosti, jedno na základě objektivní odpovědnosti a výběru prostředků a dvě děti, jež 

kombinovaly všechna tři hodnocení.  Jistě zajímavým údajem je skórování v kategorii čistě 

objektivní odpovědnosti v případě jednoho třináctiletého dítěte. Daleko spíše by se dalo 

očekávat, že pokud se třináctileté dítě rozhodne pro větší trest aktérovi s lepším úmyslem, 

bude ve hře rovina výběru prostředků.   

Myslíš, že lhali oba? No, myslim, že jo, ale ten druhej ten lhal mnohem víc, protože se něco 

stalo doživotního, že když se ztratily ty nůžky, tak ty se potom můžou najít. Proč podle tebe 

lhali? No ten jeden, ten s těma nůžkama nechtěl, aby mu máma něco řikala, že má dávat na 

věci pozor, a ten druhej, protože mu máma řekla, že tam je hloubka, ale on to sám nevěděl. 

Když je ta druhá lež s tim rybníkem horší, zasloužil by si ten kluk větší trest? No já myslim, že 

asi jo  (R 51). 
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Ačkoli odpověď pochází od 13letého dítěte, jen těžko ji řadit jinam než do kategorie 

objektivní odpovědnosti.  Prozatím tento údaj ponechám bez komentáře a později se 

k němu ještě vrátím.  

8 5 2

9 1 8

10 2 4 1 2

11 8 1

12 1 7 1

13 1 8

věk větší menší stejně AO

 

Tato tabulka shrnuje odpovědi pouze na základě výše trestů, bez ohledu na to, jaké 

argumenty k rozhodnutí vedly.  Naopak tabulka níže ukazuje počty odpovědí v každé 

kategorii bez ohledu na výši trestu. 

8 5 2

9 8 1

10 1 4 1 1 2

11 7 1 1

12 6 2 1

13 1 5 2 1

OO/SO/VP AOvěk OO SO OO/VP SO/VP OO/SO

 
 

Z tabulky na první pohled není patrná žádná očividná závislost zapojování více měřítek 

hodnocení na věku dítěte. Je sice pravdou, že starších dětí je o něco více a naopak nejmladší 

skupina jako jediná nemá žádné zastoupení, nicméně počet dotazovaných dětí je omezen 

na 52 (chybějí dvě odpovědi od 8letých dětí) a určitou část odčerpávají atypické odpovědi. 

Proto z dané statistiky nelze vyvozovat směrodatné závěry.   
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3.5.3 Příběhy s kobercem a vyhořelým domem 

větší stejně menší větší stejně menší větší stejně menší

8 1 3 1 1 1 1

9 1 1 1 1 2 1 2

10 3 1 1 1 2 1

11 1 3 1 4

12 2 2 2 1 1 1

13 2 1 4 1 1

OO/SO/VP
AOvěk OO SO VP

SO/VP OO/SO

 

Náhoda tomu chtěla, že s přibývajícími příběhy stoupá i komplikovanost rozložení odpovědí.  

Nejprve bude tedy myslím lepší, si tabulku opět zjednodušit o konečný verdikt o trestu.   

8 1 3 1 2 1

9 1 3 2 1 2

10 3 1 1 3 1

11 1 4 4

12 2 2 3 1 1

13 2 5 1 1

celkem 4 11 1 18 10 5 4

věk OO SO VP AOSO/VP OO/SO OO/SO/VP

 

Ve druhé tabulce je vidět, do jaké kategorie se dítě řadí bez ohledu na výši trestu. Zde je již 

rozložení odpovědí naprosto nepiagetovské.  Zcela nových jevů je zde několik. Za prvé je to 

fakt, že odpovědi, ve kterých se vyskytoval pouze jeden typ argumentace, jsou zde 

v menšině.  Plných 67 %  dětí při svém soudu bralo v úvahu více typů argumentů.  

Nejpočetnější kategorií je zde kombinace argumentů objektivní odpovědnosti a výběru 

prostředků.  Obě tyto skupiny argumentů jsou myslím zcela kompatibilní s optikou 

autonomní morálky.  Kategorie SO/VP společně s kategorií argumentů čistě subjektivní 

odpovědnosti (SO) zaujímá 57 % odpovědí. Tyto odpovědi tak nejvíce naplňují z teorie 

předpokládaný stav.  Daleko zajímavějším je údaj 19 dětí, jež ve svém soudu používaly 

argumenty objektivní odpovědnosti, a to buď samostatně (4), nebo v kombinaci s dalšími 

typy argumentů.  Devatenáct dětí používajících hodnocení na základě objektivní 

odpovědnosti je již věrohodným dokladem, že ojedinělé případy v předchozím příběhu 

nebyly pouze výjimky potvrzující pravidlo, nýbrž že za určitých podmínek je skutečně možné 

vynoření se této argumentace i u dětí straších deseti let, přesněji řečeno i u dětí ve stadiu 

autonomního morálního usuzování.  V tomto případě to bylo plných 10 dětí starších deseti 

let, které v odpovědi použily argumenty objektivní odpovědnosti. 
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Tak proč myslíš, že to ty kluci udělali? Tak ten první, ten asi neposlech mamku, která mu 

řikala, aby si nehrál se sirkama, a udělal dírku do koberce. A já bejt maminkou, tak bych se 

na něj zlobil. A ten druhej? Ten druhej, ten si taky neměl hrát se sirkama, ale na druhou 

stranu chtěl udělat mamince radost, ale zase ví, že si s těma sirkama nesmí hrát, tak to asi 

neměl dělat a toho druhýho bych potrestal asi trošičku víc, sice zato tolik nemůže, ale dírka 

v koberci je menší škoda, než když shoří celej dům.  A kterej ten kluk teda zlobil víc? Víc 

zlobil asi ten první. Ten druhej taky, ale o trošičku míň.  Tak když bys je měl potrestat, 

zasloužil by si někdo větší trest? Podle mě by si zasloužil větší trest asi o trošičku ten druhej.   

Protože… Protože vznikne větší škoda, když zapálí dům, než když udělá dírku v koberci. (R 

17) 

Jasně vidíme používání hlediska objektivní odpovědnosti, které zde má největší váhu a 

chlapec s dobrým úmyslem je trestán více. Jsou zde však i patrné argumenty spadající do 

subjektivní odpovědnosti. (…ale na druhou stranu chtěl udělat, mamince radost …, sice za to 

tolik nemůže…) Spojky či částice, kterými dítě své výroku uvozovalo, byly často dobrým 

důkazem o způsobů jeho hodnocení.  Byly to zejména věty začínající na „sice“. Tato částice 

naznačuje, že následující činnost je nějakým způsobem hodnocena.  Toto je důležité 

zejména pro rozlišení prostého popisu od hodnocení.  I děti, které používají čistě argumenty 

morálně realistické, spadající do objektivní odpovědnosti, totiž nemívají zpravidla problém 

popsat dobrou intenci aktéra v příběhu, neberou ji však jako argument. Nezhodnocují váhu 

intence ve svém soudu o činu. Pokud však dobrý úmysl uvozují částicí „sice“, je dle mé 

názoru znát, že ho berou jako argument, který má svou váhu a je v opozici proti argumentu, 

jenž následuje… ale dírka v koberci je menší škoda, než když shoří celej dům.    

Já myslim, že větší trest bych dal tomu druhýmu, tomu Lukášovi, ale zase ten Adam taky 

provedl něco, ale neprovedl zase jako, propálení koberce a zapálit dům, to je velkej rozdíl, 

takže já bych dal větší trest určitě tomu Lukášovi. Byl zlobivější? Byl hodne,j jako že chtěl 

mamce připravit tu polívku, ale zase, měl počkat spíš na mamku, protože nevědě,l co tam je, 

jestli se tam něco neschovává, třeba nějakej papír. Kdo byl teda zlobivější? Jako Lukáš to 

myslel dobře, asi zlobivější by byl ten Adam, ale zase jako Lukáš udělal sice větší, ale my 

větší myslel to dobře. A co s těma trestama? Větší asi tomu Lukášovi. (R 23) 

V stejně jako v rozhovoru č. 17 i rozhovoru č. 23 můžeme vidět argumenty jak objektivní 

odpovědnosti, tak subjektivní odpovědnosti i výběru prostředků (ale zase, měl počkat spíš 

na mamku, protože nevěděl co tam je, jestli se tam něco neschovává). Opět je vidět role 
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spojek ve větách, které dobře vyjevují, že daná činnost je něčím, co hodnocení a konečný 

soud o jednání ovlivňuje. V tomto případě je to formulace „ale zase“, kterou chlapec 

používá. No a samozřejmě zajímavým jevem, je v obou odpovědích skutečnost, že děti zde 

trestají více chlapce, kterého označují za méně zlobivého.  Tento jev nebyl ničím 

neobvyklým. Zde několik ukázek.  

Co tady, kdo si myslíš, že byl zlobivější? Tak ten kluk, co chtěl ohřívat tu polívku spíš. ..byl 

zlobivější. (pouze doplňuji slovo). Ne jako on chtěl udělat dobrej skutek a nevšim si… /Dívku 

přerušuji. / Tak kdo udělal horší věc? Ten Lukáš - zapálil barák. A kdo byl zlobivější, kdo se 

zachoval hůř? Ten co si hrál s těma sirkama. Potrestala by si někoho z nich víc? Spíš oba 

stejně.  (R 18) 

Jednali oba stejně špatně? No tak jednal špatně ten první a ten druhej chtěl jenom udělat 

radost, ale neuměl to, takže horší bylo asi to druhý. Jak horší? No tak shořel celej barák, 

neměl to dělat…  Měli by bejt potrestaný stejně nebo někdo víc? Ten s tim barákem víc. (R 

19) 

Kdo se tady zachoval hůř, podle tebe? Ten první, protože ten druhej nemohl za to, že tam 

byla utěrka a vlastně chtěl udělat nějakej dobrej skutek a bohužel mu tam překážela utěrka, 

kterou ale, moh jí všimnout a odstranit ji, ale zase… No ten první se zachoval hůř. A ten by 

zasloužil i větší trest? To ne! To ten co způsobil větší škodu.  Co je na tom špatně na tom 

druhym příběhu? Neměl se sám pouštět do tak složitý operace, jako je ohřívání polívky, když 

byl malej a když se mu podařilo zapálit dům. (R41) 

Zmíním zde ještě kategorii výběru prostředků, která je zde zaznamenána v jednom případě. 

(R 2) Při tvorbě kategorizace jsem považoval tuto kategorii pouze za teoretickou, vyplývající 

ze systému kombinace tří faktorů, ovšem prakticky samostatně se nevyskytující.  

Předpokládal jsem, i s ohledem na znalost získaných odpovědí, že tato kategorie se 

samostatně neobjevuje a pouze doplňuje některý z pohledů objektivní či subjektivní 

odpovědnosti. Svůj názor jsem nezměnil, ovšem při analyzování a kategorizaci odpovědí 

jsem seznal, že v některých odpovědích jsou vyřčené argumenty spadající pouze pod typ 

argumentů z oblasti výběru prostředků.  Byl jsem tedy nucen vytvořit i tuto kategorii, jež 

zahrnuje odpovědi obsahující pouze výtky a argumentace směrem ke způsobu jednání, 

ačkoli jsem přesvědčen, že kategorie je totemem mého nedostatečného počínání při vedení 
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některých rozhovorů, ve kterých jsem z dětí nevydoloval další argumenty, jež byly dle mého 

názoru vždy v pozadí.  

Podívejme se ještě v poslední tabulce na statistiku uložených trestů.  Opět nelze usuzovat 

na nějaký vývoj v závislosti na věku dítěte, vidíme však, že s přibývajícím podílem jak 

argumentů objektivní odpovědnosti, tak výběru prostředků stoupá i počet vyrovnaných 

trestů a trestů větších pro aktéra s lepším subjektivním záměrem.  

8 4 2 1

9 2 1 4

10 4 2 2

11 1 8

12 4 2 3

13 6 2

věk menší stejně větší
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3.5.4 Příběhy s rozbitými hrnečky  

větší stejně menší

8 2 4 1 1

9 2 0 2 4 1

10 3 3 1 2

11 2 6 1

12 1 5 2 1

13 4 1 4

OO/SO
AOvěk OO SO VP OO/VP SO/VP

 

Čtvrtá dvojice příběhů je doslovně přejatá od Piageta. Jak jsem psal u představení 

jednotlivých příběhů, rozhodl jsem se dvojice přejaté od Piageta ponechat v původním 

znění, abych měl co nejlepší možnost srovnání.  V tomto případě doslovné převzetí 

znamenalo, že ve druhém příběhu nebyl explicitně vyjádřený zákaz, vzít si sladkost z poličky. 

Tváří v tvář sebraným odpovědím jsem nakonec toto rozhodnutí nevyhodnotil jako šťastné.  

Děti v mém výzkumu totiž ve velké míře nechápaly skutečnost, že byla sladkost z dosahu 

dítěte, jako znak toho, že sladkost byla zakázaná. Domnívám se, že tento jev mohl být 

způsoben tím, že charakter a míra striktnosti výchovy ve Švýcarsku počátkem třicátých let 

byly odlišné od dnešních v České republice.  Musím tak přiznat, že pokud bych příběh 

upravil v tom smyslu, aby zákaz byl jasně vysloven, posloužila by tato změna paradoxně 

k zachování větší autenticity příběhu.  

Jak jsem také již psal, původně jsem neměl vůbec v úmyslu tvorbu kategorie pro odpovědi 

zakládající se pouze na výběru prostředků, protože dle mého názoru se vyskytuje pouze 

jako další možný argument při pohledech z pozice subjektivní či objektivní odpovědnosti.  

Zejména kvůli odpovědím získaných při rozhovorech nad touto dvojic příběhů jsem však byl 

nucen kategorii zavést.   

V případě této dvojice příběhů je kategorie stanovení soudu na základě argumentů pouze 

výběru prostředků dokonce tou nejsaturovanější. Je to způsobeno právě tím, že děti 

neviděly v žádném z příběhů porušení žádného zákazu, žádný špatný úmysl, žádné zlobení.  

To o co se tak při svém soudu opíraly, byla skutečnost, že první chlapec nijak nemohl rozbití 

hrnečků zabránit (o tom se děti občas i ujišťovaly). Rozdíl tak tedy byl v tom, že druhý 

chlapec věděl, že hrneček na poličce je a mohl si tedy být vědom rizika. Argumenty tak byly 

právě to, že chlapec věděl, že hrníček je na poličce, že si neměl stoupat na židli, protože je 
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to nebezpečné, a ve velké míře se mi dostalo také odpovědí, že si chlapec měl říct rodičům / 

někomu vyššímu a na rodiče počkat.  

Kdo byl podle tebe zlobivější? Asi ten druhej, protože přece jenom měl bejt asi opatrnější, a 

když viděl, že tam nedosáhne, tak bych asi počkala na rodiče, aby to podali, nebo si tam 

moh dát něco vyššího, aby tam dosáhnul sichrově. A ten první prostě nevěděl o tom a prostě 

stavět přímo před dveře židli s patnácti hrníčkama, to je taky nápad, takže ten druhej byl asi 

zlobivější.  A tomu větší trest? Jo.  (R 27) 

Kdo byl zlobivější z těchhle kluků? Tak asi ten Jindra. Proč? Protože když jako věděl, že na to 

nedosáhne, tak měl počkat na maminku. Zasloužil by si větší trest? Asi jo.   (R 3) 

Co tady, zlobil někdo z nich víc? Myslim, že ne. Takže zlobili, tak nastejno? No tamten druhej 

zlobil o trošku víc. Jak to? Protože kdyby nelez na tu židli a nebral si tu sladkost, tak by se to 

nestalo (R 1) 

Na druhou stranu rozdíl v tom, zda chlapci mohli zabránit rozbití hrnečku/ů nebyl jediný.   

Není samozřejmé, že se děti rozhodovaly podle něj.  V příbězích je stále také rozdíl mezi 

počtem rozbitých hrnečků.  To je vodítko, které v příběhu figuruje právě jako faktor, jež by 

měl sloužit na detekci morálního realismu u dětí.  Z tabulky je patrné, že argumenty 

objektivní odpovědnosti zapojily do svého soudu čtyři děti. Tři devítileté a jedno desetileté. 

Dvě devítileté děti používaly kromě argumentů objektivní odpovědnosti argumenty 

z okruhu výběru prostředků.  Výběr prostředků a objektivní odpovědnost jsou skupiny 

argumentů, jež se v jiných příbězích podporují – dítě s větší škodou jedná nezodpovědněji. 

V tomto příběhu se ovšem kříží. Jako nezodpovědného zde děti označovaly aktéra s menší 

škodou. V případě kategorie kombinace těchto dvou typů argumentů obě děti daly větší 

trest chlapci s 15 hrnečky.  Dále ještě jedno devítileté a jedno desetileté dítě kombinovalo 

argumenty objektivní a subjektivní odpovědnosti. Tyto děti daly dítěti s lepším záměrem 

menší respektive stejný trest.  

To, že děti nechápaly braní sladkosti ve druhém příběhu jako zakázané, musím v určitém 

smyslu vnímat jako negativum, zároveň je to však skrytou devizou této dvojice.  Velice 

pěkně se zde totiž ukazuje mé přesvědčení, že okruh argumentů, jež jsem nazval výběrem 

prostředků, spadá do roviny subjektivní odpovědnosti.  Vidíme zde totiž, že děti ve stadiu 

autonomní morálky (a těch je v mém výzkumu drtivá většina – jak vzhledem k věku, tak 

výsledkům první dvojice příběhů) se v dilematu, zda čin hodnotit dle objektivních následků, 
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či míry zodpovědnosti jednání a promyšlenosti postupu rozhodují pro argumentaci na 

základě právě výběru prostředků. Nedostal jsem zde jedinou odpověď obsahující argumenty 

objektivní odpovědnosti od dítěte staršího 10 let.    

 Typ argumentace, jež nazývá Piaget subjektivní odpovědností, obsahuje výhradně 

zhodnocení intence.  Abych nepůsobil ještě větší zmatení pojmů, ponechal jsem v názvech 

svých kategorií termín subjektivní odpovědnosti a pouze jsem doplnil, že jej používám pro 

hodnocení záměru.  Naopak skupinu argumentů nazývanou výběr prostředků jsem nazval 

takto bez toho, abych do její názvu vkládal slovo subjektivní.  Chci tím říct, že dle mého 

názoru by bylo vhodnější používat pojem subjektivní odpovědnost jako nadřazenou 

kategorii skupinám argumentů hodnotících intenci – tedy těm, jež nazývám po Piagetově 

vzoru subjektivní odpovědností a argumentům hodnotící výběr prostředků. Pro názornost 

myšlenka i graficky.   

                                                            intence volba prostředků

subjektivní odpovědnost

 

Myslím tedy, že lze bez větších rozpaků spojit kategorie subjektivní odpovědnosti a výběru 

prostředků (včetně jejich kombinace). Tímto nabídne statistika velmi podobné rozložení 

odpovědí, jaké by se dalo předpokládat dle Piageta. Od Šerákové bohužel čerpat v tomto 

případě nemohu, jelikož její výzkum nebyl zaměřen na oblast nešikovnosti.  Ač je statistika 

velice podobná Piagetově prezentaci jeho výsledků, nevyšla zcela dle předpokládané teorie.  

Rozchází se ve skupině osmiletých dětí, kde není ani jedno dítě používající v tomto příběhu 

argumenty objektivní odpovědnosti.  (Pouze jedno dítě nejprve označilo chlapce s lepším 

úmyslem jako zlobivějšího, nicméně po mém ujištění, že chci znát pouze jeho názor, trestal 

více chlapce s jedním hrníčkem.)  Pro tento jev, krom menšího počtu dotazovaných dětí, 

vysvětlené nemám.  
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3.5.5 Příběhy se psem a sponkou 

větší stejně menší větší stejně menší větší stejně menší

8 1 1 1 1 1 1 1

9 1 1 3 1 1 2

10 3 1 1 1 1 2

11 1 1 2 2 3

12 1 2 1 1 2 1 1

13 3 3 1 1 1

OO/SO/VP
AOvěk OO SO VP

SO/VP OO/SO

 

8 1 1 2 1 1 1

9 1 4 2 2

10 3 1 3 2

11 1 3 2 3

12 1 2 4 1 1

13 3 4 1 1

celkem 6 7 1 20 2 7 9

OO/SO/VP AOvěk OO SO VP SO/VP OO/SO

 

8 2 2 2 1

9 4 1 2 2

10 2 1 4 2

11 3 3 3

12 4 1 3 1

13 3 2

celkem 18 10 11 9

věk menší stejně větší AO

 

Tato dvojice příběhů je jednou z těch, ve které je obsažena velmi výrazná objektivní škoda. 

Výsledky jsou nepříliš odlišné od těch, jež jsem dostal ve třetí dvojici s vyhořelým domem.  

U této dvojice jsem ovšem zaznamenal drobný nárůst odpovědí obsahujících argumenty 

výběru prostředků (27 resp. 23 ve třetí dvojici).  Naopak odpovědí obsahujících argumenty 

objektivní odpovědnosti je zde méně (13 oproti 19ti ve třetí dvojici).  Menší výskyt 

objektivní odpovědnosti může být důvodem menšího trestání aktéra s lepším úmyslem. Zde 

je rozdíl markantnější. U toho příběhu trestalo více „hodnějšího“ aktéra 11 dětí, zatímco 

v případě třetí dvojice to bylo dětí 20.  

U této dvojice dokonce 70 % dětí kombinovalo ve své odpovědi více typů argumentů. 

Pojďme se podívat na příklady z jednotlivých kategorií.  



39 
 

Dominantní kategorií byla kombinace argumentů subjektivní odpovědnosti a výběru 

prostředků: 

No u tý sponky to, tam bych jí dal nějakej trest. A u toho druhýho příběhu, no na první 

stranu se nedivim, že ukrad toho psa, ale zase na druhou stranu jeho chyba, že ho ukrad. 

/po chvíli/ A nevěděl, co je ten pes zač. Co na tom bylo správně a co ne? Podle mýho bylo 

správný, že ukrad toho psa, aby se vo něj ten kluk líp staral, aby se měl dobře. A špatně 

/delší pauza/, že nevěděl vůbec, co je zač ten pes, jenom ho viděl, pozoroval ho, jestli je 

očkovanej a takový a jestli má vzteklinu a takový. A když bys měl porovnat, jak se zachoval 

ten kluk s tim psem a ta holka s tou sponkou, kdo se zachoval hůř? No já si myslim oba dva. 

A tresty? Oboum stejně.  (R 30)  

Vidíme, že dítě zde oceňuje dobrý úmysl (Podle mýho bylo správný, že ukrad toho psa, aby 

se vo něj ten kluk líp staral), zároveň však kritizuje krádež, jíž se chlapec v příběhu dopustil.  

Závažnost krádeže však neměří tím, kolik bylo ukradeno, neporovnává provinění cenou 

odcizeného  sponka/pes. Krádež je zde nevhodné, nezodpovědné řešení. Chlapec si měl být 

vědom širších souvislostí – zda má pes očkování.  

Pouze dvě odpovědi jsem označil jako kombinující argumenty objektivní a subjektivní 

odpovědnosti. (R 4 a R 53) Tyto odpovědi jsou navíc obě trochu problematické. První od 

osmiletého dítěte je velmi neurčitá a u druhé (ukázka) jsem byl také do značné míry nejistý 

s jejím zařazením.  Motivem příběhů z této dvojice je krádež.  Je zde možné porovnat cenu 

ukradeného – psa /sponky a snadno rozhodnout o tom, která krádež je objektivně větší. 

Není se však čemu divit, že děti dávají na misku vah objektivních následků i zranění aktérova 

kamaráda. To ostatně bylo mým cílem. Pokud dítě pomine výši ukradeného a rozhoduje se 

pouze na základě výše zranění, je zde jistě prostor pro pochybnosti, zda zranění osoby 

vnímat jako argument objektivní odpovědnosti ač objektivní ztráta/následek to je.    

Co tady, kdo se zachoval hůř? Ta holka, protože ona opravdu tu sponku ukradla, zatímco ten 

kluk, ten Marek ten chtěl udělat nějakej dobrej skutek, aby se tomu psovi vedlo líp, já bych 

řek, že ani nedokázal snýst pohled na toho psa. Trestal bys tu holku teda víc? Jo. I když tam 

v tom druhym byl ten pokousanej kamarád? No zrovna v tomhle případě bych to udělal tak 

nějak nastejno. Jako ty tresty? Jo. Tak mi řekni, proč nastejno, když ta holka to chtěla jenom 

pro sebe a ten kluk chtěl udělat dobrej skutek?  Protože, zase něják ublížil na zdraví tomu 

svýmu spolužákovi. (R 53) 



40 
 

Sedm dětí použilo ve své odpovědi argumenty ze všech tří oblastí 

Zlobil někdo z nich víc? No…  /dlouhá pauza/Kdo udělal horší věc? No horší věc 

možná……no/dlouhá pauza/  (Hoch zjevně nehovoří ne proto, že by se styděl nebo 

nenacházel slova, několikrát chce začít mluvit, ale zarazí se, evidentně se nemůže 

rozhodnout.)  Myslíš, že bys na každym tom příběhu našel nějaký plus a mínus? No 

rozhodně ten kluk v tom druhym případu se snažil tomu psovi pomoct, ale asi se už každýho 

člověka bál, tak to možná moh taky předpovídat. A rozhodně tamto u toho prvního není 

žádný plus, tam prostě ukradla něco pro svoji osobu.  Tak mi jenom vysvětli, proč váháš, 

když říkáš, že u toho druhýho je nějaký plus a u toho prvního žádný není, tak proč váháš, 

když to máš hodnotit? Protože to minus je tam uplně minimální, to mohla stát tak deset 

korun ta sponka. No tak asi horší věc…./pauza/.  Bude ten trest vyrovnanej, nebo bys dal 

někomu větší trest? No asi tomu klukovi, protože je pravda, že vlastně šahal, no nešahal, 

ukradnul toho psa nějakýmu sousedovi, když byl nějakej divnej, zlej, tak to neměl dělat 

nějakej 10 letej kluk, možná policie, takže ten kluk udělal asi větší zlo, takový spontánní 

rozhodnutí.  (R 49) 
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3.5.6 Příběhy s bonboniérou a hladovým kamarádem 

větší stejně menší větší stejně menší větší stejně menší

8 2 1 1 1 1

9 1 2 3 1 1 1

10 3 1 2 1

11 1 3 2 1 2

12 1 1 2 1 4

13 3 1 2 1 1 1

AOvěk OO SO
SO/VP OO/SO OO/SO/VP

 

8 2 2 1 1

9 1 2 5 1

10 3 1 2 1

11 1 3 3 2

12 1 1 7

13 3 4 1 1

celkem 6 12 23 3 1 4

AOvěk OO SO SO/VP OO/SO OO/SO/VP

 

Tato dvojice má své specifikum v tom, že ačkoli jsou oba příběhy přejaté od Piageta, u 

Piageta spolu netvořily dvojici.  Žádný z příběhů neobsahuje škodu extrémně velkou, 

nicméně prohřešek chlapce je znatelně jiný, horší tím, že věc vzal z obchodu.  Utvořením 

dvojice z těchto příběhů jsem trochu navýšil rozdíl v objektivní míře prohřešku dítěte 

s lepším úmyslem. Na druhou stranu oproti Piagetovi jsem také navýšil subjektivní míru 

provinění u dívky s bonboniérou, když jsem explicitně uváděl, že bonboniéra byla dárkem a 

navíc byla matky oblíbená.  

Přestože zde materiální škoda není extrémní, je vidět, že z pohledu dětí je krádež v obchodě 

již obtížně omluvitelná.  Je zde opět více dětí používajících argumenty objektivní 

odpovědnosti, než kolik by se dle znalosti Piageta dalo předpokládat.  Zaznamenal jsem 

celkem 10 odpovědí obsahujících argumenty objektivní odpovědnosti. V 6 odpovědích to 

byl jediný typ argumentů, ve zbývajících čtyřech děti použily i jiné druhy argumentace.  

Z těchto 10 odpovědí pocházely 4 od desetiletých dětí, dvě od osmiletých a zbylé věkové 

kategorie měly své zastoupení v podobě vždy jedné odpovědi.  

Přestože odpovědí obsahujících argumentaci objektivní odpovědnosti bylo „pouze“ deset, 

17 dětí trestalo více chlapce s lepším úmyslem a 7 dětí přiřadilo oběma aktérům stejný 

trest.  V tomto příběhu je tak počet odpovědí, ve kterých dítě trestá více aktéra s lepším 

subjektivním záměrem, dokonce větší než počet odpovědí obsahujících argumenty 

objektivní odpovědnosti.  Tento fakt však není ničím neobvyklým, neočekávatelným, 
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ilustruje nám skutečnost, že tvorba nové kategorie byla nutností pro dobrou reflexi 

dětského usuzování – minimálně v případě tohoto výzkumu.  Jsou to totiž do značné míry 

argumenty výběru prostředků, jež, odůvodňují trest pro aktéra s dobrým záměrem.   

Co myslíš, zlobili oba stejně, nebo někdo víc? Já bych řekla, že oba dva stejně. Oba provedli 

stejně špatnou věc? /pauza/ jo. Co s těma trestama? Oboum dvoum bych dala stejnej trest, 

protože oba dva ukradli něco. Tak teď to ještě upravíme, představ si, že ta holka tý svý 

mámě ukradla jenom jednu sušenku a ten Pavel tomu svýmu kamarádovi ukradnul 3 

sušenky. Co si o tom myslíš teď? Když ukradnul víc tak… /pauza/… když ukradl víc, tak bude 

mít určitě větší trest a navíc ona to ukradla jenom mamce a on to ukradl z obchodu. ( R 10) 

Výše je uveden příklad odpovědi objektivní odpovědnosti. Chlapec zde hodnotí pouze výši 

krádeže. Hodnotí také to, že chlapec kradl v obchodě.  Odpověď zde působí tak, že krádež 

v obchodě je větším porušením pravidla, a proto je horší. Přestože původně trestal oba 

aktéry stejně, zařadil jsem jeho odpověď do objektivní odpovědnosti.  Níže je uvedena 

ukázka rozhovoru z kategorie kombinace výběru prostředků a subjektivní odpovědnosti.  I 

zde trestá dítě více chlapce se sušenkami, ovšem odpověď již vyznívá odlišně.  Tato 

kategorie, jak je ostatně vidět v tabulce, byla nejpočetnější, je v ní řazeno 51 % odpovědí.  

No ta holčička, ta by měla tak jako dostat vynadáno, ale nic zase tak obrovskýho to není.  A 

ten kluk to sice nemyslel špatně, ale neměl to ukrást, tomu bych dala větší trest. Proč je to 

horší? No protože to prostě ukrad z toho obchodu, sice to chtěl dát tomu kamarádovi, kterej 

měl hlad, ale stejně je to takový horší, třeba kdyby šel domů a vzal něco doma (R 47) 

 

8 4 2

9 3 1 4 1

10 1 2 4

11 4 3 2

12 5 1 3

13 4 3 1 1

celkem 21 7 17 4

věk menší stejně větší AO
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3.6 Celkové výsledky 

větší stejně menší

8 4 16 6 1 2 3

9 3 20 2 5 2 5

10 7 19 3 1 2 3 1

11 2 20 6 5 1 5

12 4 21 5 3 4 7

13 1 26 1 5 3 6

SO/VP
věk OO SO VP OO/VP

 
 

větší stejně menší větší stejně menší

2 1 1 1 6

2 1 2 1 1 6

1 1 1 1 3 9

4 2 9

1 3 1 3

1 2 2 1 2

OO/SO OO/SO/VP
AO

 

Jelikož tabulka shrnující výsledky ze všech příběhů obsahuje pochopitelně všechny 

kategorie, je přepůlena na dvě části. Už jen z toho důvodu si ji pojďme opět zjednodušit a 

podívat se na saturaci jednotlivých kategorií bez ohledu na výši trestu.  

8 4 16 7 6 3 2 6

9 3 20 4 2 12 3 4 6

10 7 19 3 1 6 3 4 9

11 2 20 6 11 4 2 9

12 4 21 7 14 1 4 3

13 1 26 5 14 5 1 2

celkem 21 122 32 3 63 19 17 35

OO/SO OO/SO/VP AOvěk OO SO VP OO/VP SO/VP

 

8 9,09% 36,36% 15,91% 0,00% 13,64% 6,82% 4,55% 13,64%

9 5,56% 37,04% 7,41% 3,70% 22,22% 5,56% 7,41% 11,11%

10 13,46% 36,54% 5,77% 1,92% 11,54% 5,77% 7,69% 17,31%

11 3,70% 37,04% 11,11% 0,00% 20,37% 7,41% 3,70% 16,67%

12 7,41% 38,89% 12,96% 0,00% 25,93% 1,85% 7,41% 5,56%

13 1,85% 48,15% 9,26% 0,00% 25,93% 9,26% 1,85% 3,70%

celkem 6,73% 39,10% 10,26% 0,96% 20,19% 6,09% 5,45% 11,22%

OO/SO OO/SO/VP AOvěk OO SO VP OO/VP SO/VP
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Vzhledem k tomu, že kategorie osmiletých dětí obsahovala pouze 8 informantů, na rozdíl od 

devíti v ostatních kategoriích, je lépe si celkové rozložení výsledků převést na procenta.  

Vidíme zde, že dominantními kategoriemi jsou subjektivní odpovědnost a subjektivní 

odpovědnost v kombinaci s výběrem prostředků. To, že zde můžeme vidět desetiprocentní 

zastoupení odpovědí na základě čistě výběru prostředků, je poněkud zavádějící. Většina (19 

ze 32) odpovědí v této kategorii pochází totiž z příběhu s rozbitými hrnečky, který byl 

specifický tím, že dával větší prostor pro odpovědi tohoto typu. Odpovědi, v nichž se 

objevily argumenty objektivní odpovědnosti (kategorie OO, OO/VP, OO/SO a OO/SO/VP), 

zaujímají zhruba 19 procent z celkového počtu odpovědí.   
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4 Diskuze 

Výsledky v příbězích přejatých od Piageta přinesly výsledky srovnatelné s Piagetovými. 

V prvním příběhu se jedná o výsledky, o nichž mohu prohlásit, že jsou téměř totožné. 

V dalších dvou příbězích se objevů určité odchylky, které jsou však způsobené menšími 

úpravami příběhů, nově zkombinovaná dvojice (6. dvojice) a odlišné vnímání, jež implikuje 

4. dvojice.  Myslím tedy, že mohu prohlásit, že jsem nepracoval s nijak zásadně odlišnými 

dětmi než Piaget a odlišné výsledky v nových příbězích mohu přičítat znění příběhů. 

Ve svém výzkumu jsem zaznamenal řadu fenoménů, jež se v Piagetově výzkumu neobjevily. 

Byl to zaprvé fakt, že nemalé procento dětí trestalo více aktéra, jehož označilo jako méně 

zlobivého, ale také kombinace více typů argumentů v rámci jedné odpovědi a přítomnost 

argumentů z okruhu výběru prostředků.  Je myslím zjevné, že minimálně v případě prvních 

dvou jevů není Piagetovi co vytýkat. Tyto jevy nezachytil zkrátka proto, že se v jeho 

výzkumu neměly prostor projevit. V mém výzkumu byla jejich emergence zjevně důsledkem 

znění příběhů.  

V nových příbězích jsem zaznamenal vyšší počet odpovědí zakládajících se na argumentech 

objektivní odpovědnosti, a to i u dětí starších 10 ti let, kde by se takováto argumentace dala 

očekávat jen v naprosto minimálním procentu případů.   Mluvím teď o dětech, které 

trestaly aktéry s dobrými úmysly více ne kvůli argumentům vztahujícím se k výběru 

prostředků, ale opravdu na základě argumentů objektivní odpovědnosti, a to samostatně 

nebo i s použitím argumentů jiných, kterým ovšem daly v konečném rozhodnutí o trestu 

menší váhu.  Znamená to tedy, že vysoká materiální škoda opravdu přiměje děti, aby se 

k argumentům objektivní odpovědnosti vrátily? Zřejmě ano. Na druhou stranu má tato 

argumentace základ v morálním realismu? Myslím, že tomu tak je do menší míry, než na 

jakou ukazují výsledky.  Při rozhovorech jsem měl pocit a následně při přepisu rozhovorů a 

při jejich analyzování jsem nabyl přesvědčení, že část dětí, jež je vedena v kategoriích 

objektivní odpovědnosti, by v této kategorii být vedena nemusela.  Ocitly se v ní proto, že 

jejich explicitní odůvodnění trestu a vysvětlení jejich soudu se opravdu shodovaly s principy 

morálního realismu, a nebylo tedy možné je řadit do jakékoli jiné kategorie. Mám však 

dojem, že to bylo proto, že tyto děti nebyly samy schopné dobře reflektovat bazální 

hodnocení, jež stálo v základech jejich soudu. Myslím, že tyto děti (hovořím teď o starších 

dětech, které v příbězích přejatých od Piageta používaly hodnocení subjektivní 
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odpovědnosti) cítily, že nepravost byla ve  způsobu řešení, že tyto děti chápaly, že je např. 

dobré dát najíst hladovému kamarádovi, ale také chápaly, že krádež je špatná cesta. Tyto 

děti však odsoudily chlapce, protože krádež byla objektivně větší, logikou: větší míra 

ukradeného znamená horší chování.  Měl jsem však pocit, že pokud dostanou šanci, projeví 

své skutečné přesvědčení, že špatná je ona krádež jako způsob řešení, a záměr je dobrý.   

 Samozřejmě jsem dbal na analytický cit a snažil se těchto dětí doptávat tak, abych jim dal 

šanci k projevení základů jejich soudu. Dokladem toho budiž délka některých rozhovorů.  

Zároveň jsem se vždy ptal tak, abych se vyvaroval jakéhokoli nasměrovávání dětí.  V tomto 

případě toho, aby ocenily záměr chlapce a odsoudily pouze řešení, což se v mnoha 

případech i stalo, ale u některých dětí, u kterých jsem tento pocit měl, nikoli. Stalo se tak, že 

tyto děti odsoudily např. chlapce s polévkou jednoznačně na základě argumentů morálně 

realistických, ovšem dle mého názoru za jejich prohlášením, že zaslouží větší trest protože 

byla způsobena větší škoda (kategorie objektivní odpovědnosti), stojí uvědomění o tom, že 

to chlapec dělat neměl, a zároveň vědomí dobrého úmyslu, což by bylo počítáno za 

argumenty subjektivní odpovědnosti a výběru prostředků. Nesouhlas s tím, co chlapec 

udělal,(tento nesouhlas samozřejmě nepatří do morálního realismu, a tedy objektivní 

odpovědnosti), natolik převážil maličkost dobrého úmyslu, že dětem úmysl buď nestál za 

zmínku, nebo dokonce ani nebyly schopné na něj svou pozornost vůbec zaměřit.  Tyto děti 

si dost dobře možná ani samy nebyly schopny uvědomit, že za jejich soudem stojí nesouhlas 

s formou uskutečněné jednáním, a ne sama výše škody.  Nebyly schopné reflektovat, co 

stojí v jádru hlubokého nesouhlasu s počínáním, a i samy pro sebe svůj soud odůvodňovaly 

pouze výší škody.  

Dále byla jednou z mých otázek, zda se objeví kombinace argumentů objektivní a 

subjektivní odpovědnosti. Příklady takových odpovědí jsem ve výzkumu skutečně nalezl.  

Sama kombinace argumentů subjektivní a objektivní odpovědnosti patří však k těm 

nejméně saturovaným kategoriím kombinujících více typů argumentů. Tuto výzkumnou 

otázku si tak dovolím zjednodušit do podoby: Objeví se kombinace různých argumentů 

v rámci jedné odpovědi?  Výsledky ukazují, že jednoznačně ano.  Nicméně argumenty, jež se 

objevovaly v rámci jedné odpovědi společně s argumenty subjektivní odpovědnosti, a měly 

podobu akcentace hmotných následků, nejčastěji nebyly produktem morálního realismu.  

Ačkoli mluvíme o argumentech hodnotících faktickou závažnost činu, daleko spíše byly 

výsledkem decentrovaného uvažování.  Z tohoto důvodu sice nesdílím Piagetovo 
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přesvědčení, že by se argumenty zhodnocující objektivní následek nemohly objevit i 

v odpovědích dětí starších deseti let, současně ovšem nezpochybňuji jeho teorii, když 

tvrdím, že tyto odpovědi již nejsou znakem morálního realismu.   

Výsledky mého výzkumu nerozporují ani teorii domén.  Myslím, že nutnost vydělení 

kategorie subjektivní odpovědnosti a výběru prostředků je poměrně dobrou ilustrací toho, 

jak děti ve věku mých informantů dokážou rozpoznat různé dimenze, v nichž se čin 

projevuje.  V případě mých příběhů by se jednalo patrně v největší míře o domény 

konvenční a morální. Do sporu Piageta s Turielem a dalšími o tom, kdy se u dětí projevuje 

toto rozlišování domén/akcentace subjektivní odpovědnosti, přispět nemohu, neboť jsem 

pracoval s dětmi, u nichž obě teorie tuto schopnost již předpokládají.  

Mou poslední výzkumnou otázkou bylo, zda se objeví vyšší četnost odpovědí na základě 

objektivní odpovědnosti spíše u dětí mladších jako dozvuk vývojové fáze morálního 

realismu, či starších jako další možná fáze kombinace dvou hledisek. V tomto smyslu není ve 

výsledcích vidět rozdíl. Je to patrně kvůli tomu, že skupina mnou dotazovaných dětí začíná 

dětmi starými min. 8 let.  Dá se tedy předpokládat, že mezi těmito dětmi byl minimální 

počet jedinců opírajících se o morální realismus a morálku heteronomie.  To je vidět na 

první dvojice příběhů, jež můžeme brát jako nejlepší prediktor morálního realismu.  V této 

dvojici získala Šerákové již devadesát procent odpovědí subjektivní odpovědnosti. Já jsem 

zaznamenal z počtu 8 dětí dvě odpovědi na základě objektivní odpovědnosti. Lze tedy dost 

dobře vyvozovat, že drtivá většina mnou dotazovaných dětí již usuzuje v modu 

decentrované morálky.  V  tomto smyslu tak tvoří homogenní skupinu, a to je dle mého 

názoru důvodem toho, že co se týče počtu odpovědí kombinujících více typů argumentů, 

není ve výsledcích znatelný žádný posun. Zda by byl vidět určitý vývoj, pokud by byly 

zahrnuty i skupiny mladších dětí, je otázkou.   V této oblasti leží prostor pro další výzkum.  

Domnívám se, že posun by skutečně zaznamenán byl.  

Tabulka nabízí totiž jeden výsledek, který je poměrně nenápadný, avšak myslím velice 

důležitý a podporující koncept mých úvah.  Mluvím o tom, že jsem nezaznamenal téměř 

žádné odpovědi, jež by se řadily do kategorie kombinace objektivní odpovědnosti a výběru 

prostředků.  Ze všech 312 odpovědí to byly pouze tři.  Odpovědí je dle mého názoru mé 

opakovaně deklarované přesvědčení, že stejně jako uvažování o intenci je výběr prostředků 

znakem přechodu k decentrovanému morálnímu uvažování. Argumenty výběru prostředků 

se tak patrně objevují až tehdy, když se objeví argumenty subjektivní odpovědnosti 
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zohledňující intenci.  Proto také opakuji, že dle mého názoru není špatným krokem pojmem 

subjektivní odpovědnost zastřešit dva rozdílné typy argumentů - intence a výběru 

prostředků.  
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5 Závěr 

V práci jsem postupoval na základě teoretické znalosti práce Jeana Piageta.  Postupoval 

jsem i ve směru jeho metody výzkumu. Použil jsem morální příběhy z části přímo od Piageta 

přejaté.  Námětem práce bylo až extrémní vyhrocení objektivní ztráty v příbězích a jeho 

možný dopad na povahu odpovědí. Získané výsledky ukázaly, že k takovému dopadu 

skutečně dochází. Ve výzkumu a jeho zhodnocení vyvstala řada nových problémů, které 

jsem musel řešit. Tyto problémy jsem pochopitelně kvitoval, neboť přinášely podnětný 

materiál pro analýzu. Konstituce nové kategorie, jež jsem postavil na úroveň objektivní a 

subjektivní odpovědnosti používané Piagetem, byla odvážným krokem. Věřím však, že byla 

adekvátním řešením a nejlepší volbou pro kategorizace odpovědí, jež jsem získal. V tomto 

okruhu argumentů a zejména v kategorii jeho kombinace s argumenty subjektivní 

odpovědnosti spatřuji přínos své práce. Tato kategorie problematizovala řadu Piagetových 

tezí.  

Postupně jsem prezentoval výsledky u jednotlivých příběhů, na nichž bylo znát, že počet 

argumentů objektivní odpovědnosti stoupá s tím, jak závažný následek je v příběhu popsán.  

V tomto případě jsem žádnou statistiku neposkytl, z toho důvodu, že těžko můžeme přesně 

kvantifikovat míru závažnosti (např. zmrzačení x požár domu).  

Výsledky mého výzkumu mi poskytují půdu pro to, abych si troufal Piageta v některých 

aspektech doplňovat, určitým způsobem revidovat. Jako například výskyt argumentace 

objektivní odpovědnosti v pozdějším věku, schopnost kombinace více typů argumentů při 

soudu. Žádný z mých závěrů však není s Piagetovou teorií v zásadním rozporu. Prohloubení 

objektivní roviny příběhů tedy přineslo prokazatelné změny ve znění odpovědí a doufám, že 

jejich popis a výklad může být alespoň malým příspěvkem k poznání v této oblasti.  
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