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Anotace 

Tato bakalářská práce se věnuje odměnám a trestům ve výchově dítěte předškolního 
věku. Zabývá se významem a užíváním trestů a odměn. V teoretické části je 
charakterizována vývojová fáze předškolního věku, výchovné styly a obecná 
charakteristika hlavních pojmů, spojená s problematikou odměn a trestů. V praktické 
části prezentuji výsledky výzkumného šetření metodou přímého rozhovoru. Cílová 
skupina respondentů jsou rodiče, prarodiče a děti předškolního věku. Výzkum popisuje 
srovnání v přístupu k odměňování a trestání v mezigeneračním kontextu, tj. jak se např. 
generace vzájemně ovlivňují v postojích na výchovu předškolního dítěte, z jakých 
důvodů respondenti zastávají shodné či odlišné názory svých rodičů či jaké odměny a 
tresty jsou nebo byly v jejich generaci považovány za nejpoužívanější a nejúčinnější. 
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Annotation 

This bachelor thesis is concerned with rewards and punishments in education of 
preschool children. It deals with their meaning and use. The theoretical part describes 
preschool age, parenting styles and characterizes main terms related to punishment and 
rewards. The practical part presents results of research using direct interview method. 
Target group of respondents are parents, grandparents and preschool children. The 
research describes comparison view to punishment and reward in intergenerational 
context (for example: how the generations are influenced by each other in attitude to 
education of preschool children, the reasons for holding opinions of their parents, or 
what kinds of rewards and punishments were most used and most effective in their 
generation. 
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Úvod  

Odměny a tresty patří mezi nejběžnější výchovné prostředky. Přístup k jejich 

užívání se mezi rodiči různí, ale snad v každé rodině mají tyto výchovné prostředky 

zcela přirozené místo v podobě osvědčených a účinných opatření. Problematika je proto 

blízká nejen většině rodičů, ale také učitelkám mateřských škol.  

Výchova dětí jako taková je základní povinností, ale i právem každého rodiče. 

Právě v předškolním věku, kdy se intenzivně rozvíjí osobnost a charakter dítěte, hraje 

výchova nepostradatelnou roli. Ne každý však přikládá výchově dětí stejný význam 

jako jejich vzdělávání. Oproti tradiční přísné a autoritativní výchově dnes rodiče stále 

častěji upřednostňují prvky tzv. pozitivní výchovy. Ta je postavena na vytvoření pevné 

a bezpečné vazby mezi dítětem a rodičem. Východisky této výchovy jsou bezpečí, 

důvěra, respekt k dítěti, pochvala. Bohužel ale bývají často špatně pochopeny a je 

zapomínáno, že součástí bezpečného a zdravého vývoje dítěte je nutné mít jasné a 

srozumitelné hranice udávané rodičem, nikoliv dítětem. 

Používání odměn a trestů je známo od nepaměti bylo ovlivněno historickým 

vývojem a patří mezi nejpoužívanější výchovné prostředky. Vývojem společnosti se 

jejich užívání mění a v dnešní době převládá názor, že užívání tělesných trestů je 

nevhodný výchovný prostředek. Je tématem stále diskutovaným u naší veřejnosti, 

zabývá se jím i vláda, např. v podobě zákona o zákazu používání fyzických trestů na 

popud Rady Evropy Evropské unie. Zákaz fyzických trestů platí ve 33 zemích světa, 

z toho v polovině zemích Evropské Unie. Jsou tedy fyzické tresty škodlivé nebo 

výchovné? Umíme rozeznat chvíli, kdy je pravý okamžik sáhnout po adekvátním trestu?  

Výchovné působení rodiny má obrovský význam na utváření a formování dítěte, 

a proto se rodina a její vliv na dítě stala středem mého odborného zájmu. Myslím si, že 

toto téma poskytne ucelený pohled na danou oblast, popíše zkušenosti s odměňováním a 

trestáním z pohledu rodičů, prarodičů a dětí. V teoretické části interpretuji poznatky 

z odborné literatury různých autorů, kteří se věnovali této problematice. První a druhá 

kapitola se zabývá historickým vývojem názorů na výchovu v rodině, výchovnými 

styly, charakteristice rodinných vztahů a kázní. Ve třetí kapitole charakterizuji osobnost 

dítěte předškolního věku. Další kapitoly se týkají samotných odměn a trestů, jejími 

druhy, zásadami správného užívání a riziky spojenými s nesprávným zacházením. 
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Praktická část analyzuje a interpretuje data získaná z výzkumného šetření 

metodou přímého strukturovaného rozhovoru. Výzkum byl uskutečněn v jedenácti 

rodinách, kde byl veden rozhovor s rodiči, prarodiči a dětmi předškolního věku.  

Za cíl mého výzkumu jsem si stanovila zjistit, jaký postoj zaujímají rodiče a 

prarodiče k odměnám a trestům ve výchově a změnil-li se mezigeneračně náhled na 

výchovu a na problematiku trestání a odměňování dětí. Dále pak, zda rodiče kopírují 

výchovný styl svých rodičů, nebo naopak nechtějí vychovávat tak, jak byli oni sami 

vychováváni a proč, v jakých situacích nejčastěji odměňují a trestají, jaké prostředky 

trestání a odměňování používají nejběžněji a nakolik se řídí případnými radami svých 

rodičů. Poslední část výzkumu se věnuje náhledu dětí na odměny a tresty, jak je ony 

sami vnímají a rozumí jim.  
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Teoretická část 

 

1 VÝVOJ NÁZORŮ NA VÝCHOVU V RODINĚ 

Postavení dítěte v rodině se v průběhu staletí měnilo a lidská civilizace 

přizpůsobovala výchovu dětí tradicím a hodnotám dané společnosti. Bez nejmenších 

pochyb provázela ve všech dobách a kulturách vztah k dětem láska. Projevy této lásky 

byly ovlivněny životními podmínkami, převažujícími názory i zažitými zvyklostmi. 

Výchova v rodině se často pojila s jistým násilím a požadavky rodičů byly na úkor 

dětské přirozenosti. Proto je v dnešní době často problematické pochopit tehdejší 

podobu lásky ve vztazích rodičů k dětem. Vztah byl nastaven autoritářským přístupem 

k dítěti. Rodiče v té době neměli představu o projevech dětské přirozenosti a děti i za 

drobné prohřešky trestali tělesnými tresty (Helus, 2009).  

Vztah rodičů k dětem může charakterizovat příklad z pozdní antiky: 

„Děti patřily rodičům, byly jejich vlastnictvím a svého druhu věcí, nad níž měli 

suverénní rozhodovací právo. Zajisté tito rodiče své děti milovali. Ale je překvapivé, jak 

málo se v klasické literatuře hovoří o lásce rodičů k dětem, a jak mnoho je tematizována 

láska dětí k rodičům. Dítě v té době je viděno jako dlužník lásky a poslušnosti ke svým 

rodičům. (Plessenová a von Zahn, 1979, s. 25, In Helus, 2009) 

Ve Starověkém Řecku a Římě, tj. v 8. a 7. století př. n. l. bylo odkládání dětí 

běžným prostředkem regulace velikosti rodiny. Nalezené dítě se stávalo otrokem toho, 

kdo ho vychoval. Hospodář, kyrios, měl právo dítě přijmout nebo zapudit nebo ho dát 

jako zástavu při zadlužení. Ve středověkém pojetí byla rodina rozsáhlá, tvořila ji i tzv. 

„širší rodina“, s rodinou kromě rodičů a prarodičů žili i učni a tovaryši. Dětství bylo ve 

středověku krátké a trvalo zhruba do osmi let. Pak se dítě stávalo dospělou osobou a šlo 

pracovat nebo dále do učení, obvykle mimo domov (Matoušek, 1997). 

Pohled na dítě byl dle některých autorů dán charakterem té doby – příčinou 

určitého odstupu rodičů k dětem byla vysoká úmrtnost dětí, (postihovala až třetinu dětí 

do 14 let věku), ztráta matky, dále smrtící epidemie, války, hladovění a špatné 
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hygienické a zdravotní podmínky. Tento odstup umožňoval rodičům lépe snášet smrt 

svých dětí, byl to tedy jakýsi mechanismus psychické obrany. Kolem roku 1500 se 

dostávají do obliby první edukativní knihy, které se zabývají péčí o dítě a jeho 

výchovou. Pojetí dítěte v literatuře charakterizuje velká rodičovská autoritativnost. 

Výchovné zásady byly i proti projevům dětské přirozenosti, jako např. lezení dítěte po 

zemi (připomínalo zvířecí pohyby), dumlání palce (sexuální podtext), dětské žvatlání. 

Tyto projevy se měly z dětí vyhnat a vymýtit. Z historických pramenů vyplývá, že se 

druhého roku života dožívaly sotva dvě třetiny dětí (Helus, 2009).  

Platily výroky jako „kdo dítě miluje, metlu nešetří“, nebo „trest je třeba 

vykonávat jako bohoslužbu.“ (Helus, 2009, s. 24)  

O více než sto let později zcela nově uvažoval o výchově J. A. Komenský. 

Nezabýval se pouze otázkou, jak člověka vychovávat, ale také k čemu ho vychovávat. 

Rodičovská výchova měla zohlednit přirozený vývoj dítěte, ale zároveň to, že se musí 

dítě vést a cvičit. Jednou ze zásad Komenského výchovy bylo, že rodiče nemají 

přenechávat zodpovědnost za výchovu svých dětí na učitelích a vychovatelích. 

Komenského pedagogické i výchovné myšlenky byly velmi nadčasové a jsou aktuální i 

po několika stoletích.  

„A protož všeho toho trého základy mocné v dítkách svých klásti povinni jsou 

rodičové v první hned této škole pěstování svého.“ (Komenský, 2007, s. 33) 

V 19. století byl kladen důraz hlavně na mravní a náboženskou výchovu dítěte. 

Základní mravní kodex představovalo desatero, první místo ve výchově 

zaujímala  zbožnost, poslušnost a úcta k rodičům. Emoce hrály v rodině jen okrajovou 

roli, a to jak mezi manželi, tak ve vztahu mezi rodiči a dětmi. City se nedávaly příliš 

najevo, pokud se rodiče s dětmi mazlili, pak jen za odměnu. Ve středních a vyšších 

vrstvách nebyl vztah dítěte k matce bezprostřední, protože se dítěti věnovala v prvních 

měsících a letech jeho života kojná či chůva. Snahou bylo vychovat bytost schopnou 

obstát v tvrdých podmínkách tehdejší doby. Tělesné tresty byly převážně v pravomoci 

otců a byly běžným územ. Vedle bití byly děti trestány taháním za vlasy, zavíráním do 

komory, klečením, přivazováním ke stolu. Vedle fyzických trestů je užívalo i strašení 
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nadpřirozenými bytostmi, jako čertem, Polednicí nebo Klekánicí. Dítě svým rodičům 

zpravidla vykalo (Lenderová, Rýdl 2006). 

Od počátku 20. století se v návaznosti na snahy předchůdců formovaly impulzy 

vyzdvihující dětství a snahy vnímat dětství jako důležitou životní etapu. Měnícím se 

postavením žen a uvolněním patriarchální struktury ve společnosti se rodičům začalo 

doporučovat, aby kázeň nevynucovali silou, ale aby apelovali na rozum dítěte. Má se 

omezit násilí na dítěti, poslušnost má být vědomá, ale ne slepá (Matoušek, 1997). 

Vztah rodičů k dítěti je jistě nejhlubší a nejtrvalejší emocí lidského života. 

Citová funkce rodiny je dnes považována za prvořadou, vztahy mezi rodiči a dětmi se 

liberalizují a dítě se dostává do středu zájmu rodiny.  

„Dnešní dítě předškolního věku je v důsledku životního stylu více aktivní a 

dopředu nasměrované. Nejen že je pod téměř neustálým vlivem cílevědomě 

stimulujícího výchovného a vzdělávacího působení, ale i samo pod vlivem této nabídky o 

něco usiluje…“ (Opravilová, Kropáčková, 2005, s. 25). 

Vývoj dítěte ovlivňují kromě rodičovské výchovy i další faktory, jako je životní 

úroveň rodiny, vzdělání a zaměstnání rodičů, počet členů domácnosti, kvalita bydlení, 

geografická lokalita (ghetto vs. „dobrá čtvrť“), zdravotní stav rodiny, apod. 

1.1 Současné postoje rodičů k dítěti 

V minulých desetiletích se proměnou společnosti změnily výchovné cíle a 

hodnotový systém rodin. Dnešní společnost často nabízí dětem okamžité naplnění jejich 

přání a tužeb. Může se to zdát příjemné, ale skrývá to v sobě jistá rizika. V souvislosti 

s tím je obtížné správně zacházet např. s materiální odměnou ve výchově. Výchova 

dítěte je podle mého názoru to nejtěžší na rodičovství vůbec. Neexistuje žádný zaručený 

„recept“, můžeme se řídit pouze různými doporučeními, odbornými publikacemi, 

zkušenostmi našich rodičů a hlavně naší intuicí. Názory na výchovu dítěte se různí, 

nepanuje jednotný názor na výchovu dítěte, avšak platí, že dítě „…potřebuje vyrůstat 

v prostředí stálém a citově příznivém, vřelém, přijímajícím.“ (Matějček, 1994, s. 16) 

Avšak i přílišná láska rodičů k dětem nemusí být pro dítě jen přínosná. 
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Co považuji za důležitý předpoklad pro to, aby rodinná výchova mohla probíhat 

správným směrem, je čas, který spolu rodina tráví. Naše kultura žije tempem, kdy 

některé rodiny nemají v podstatě na výchovu svých dětí čas. Tito rodiče mají pak snahu 

přesouvat zodpovědnost za výchovu na školní instituce. Zvláště přínosné je trávit 

takový čas v rodině, který je předem neorganizovaný. V takových chvílích se rodiče a 

děti mohou na sebe nejvíce naladit a každá zkušenost společného sdílení je pro rodiče i 

dítě obohacující. 

 „Rodina dítě nejen obklopuje, ale také se do něj promítá. Dítě zvnitřňuje 

(interiorizuje) klima rodinného soužití, rodinné nároky a požadavky, rodinnou morálku, 

rodinné zájmy a cíle.“(Helus, 2007, s. 135) 

Rodinná výchova působí nejsilněji v raném dětství a je klíčová pro další vývoj 

osobnosti dítěte.  Ze strany rodičů a někdy i prarodičů obnáší permanentní úsilí trpělivě 

a důsledně dítěti vštěpovat první socializační návyky a žádoucí chování. Život je však 

velice složitý a komplikovaný, proto je lidské, že se ve výchově dopouštíme i chyb a 

omylů.  

1.2 Postoje prarodičů k dítěti 

Předškolní věk vnoučete je ideální období pro prarodiče, aby si s dítětem 

vytvořily silný emocionální vztah. Pokud jsou s vnoučaty v pravidelném a častém 

kontaktu, stávají se pro dítě automatickými vzory. Prarodiče obohacují dětskou duši, 

stávají se spíše vlídnými průvodci a mají tedy odlišnou výchovnou úlohu než samotní 

rodiče.  

„Psychologické poznatky… potvrzují velký význam prarodičů na citový a sociální vývoj 

dítěte. Ukazuje se totiž, že kontakt dětí s lidskou generací starší a nejstarší velmi 

významně přispívá k rozvoji sociálního cítění a prosociálních postojů, což má pro 

každého jedince i pro společnost jako celek zásadní důležitost.“ (Matějček, In 

Hauserová-Schönerová, 1996, desky knihy)  

Přístup prarodičů k výchově není vždy pozitivně vnímán jejich rodiči. Někteří 

prarodiče mají tendenci se příliš angažovat do výchovy svých vnoučat. Snaží si je 

naklonit tím, že jim toho spoustu promíjejí a nekladou si žádné hranice výchovy. 



13 
 

Některé babičky se snaží být příliš tolerantní, připouští si, že ve výchově vlastního 

dítěte byly přísné a málo láskyplné a využívají příležitosti, jak toto „napravit“ u 

vnoučete. Tento přístup pak může vést ke konfliktním situacím s rodiči (Hauserová-

Schönerová, 1996). 

„Prarodiče patří do rámce našich vztahů. Patří k hnízdu, ze kterého člověk 

pochází. Ať už člověk toto hnízdo miluje, odmítá, opouští, nebo integruje do své 

dospělosti – jsou v něm ukryty prvky naší vlastní identity… Vzpomínky na dětství jsou 

jako cesta do vlastní minulosti.“ (Hauserová-Schönerová, 1996, s. 12) 

Rozumní rodiče podporují vztahy dětí s prarodiči, při kontaktu s nimi si dítě 

postupně osvojuje pochopení životního cyklu. V důsledku vytvoření pevných citových 

vazeb může být vnouče i tím, kdo pomáhá prarodičům udržovat jejich duševní i fyzické 

zdraví. 

Význam prarodičů se v průběhu dějin také měnil. Životní podmínky generace 

prarodičů závisely na tom, v jakých podmínkách žili příslušníci jejich rodin. Teprve 

v 18. století, v období osvícenství se začala projevovat větší vlídnost vůči stáří a právo 

každého na důstojný život člověka. V období industrializace 19. století začala být 

generace rodičů více pracovně vytížená a o děti začali pečovat i jejich prarodiče 

(Možný, 1990).  

Dříve k rodině patřily tři generace, dnes nejvýše dvě, soužití širší rodiny pod 

jednou střechou není již běžné. To má někdy za následek nedostatek mezigeneračního 

porozumění a menší empatii vůči starým lidem obecně. Tím, jak se doba rychle mění, je 

pro ně těžké pochopit současné výchovné postoje a životní styl mladých rodin. Jak již 

bylo zmíněno, chování prarodičů vůči vnoučatům je určováno mnoha rozmanitými 

okolnostmi.  

Pro názornost se Matějček a Dytrych (1997) pokusili roztřídit chování prarodičů 

do několika skupin: 

Vládci rodiny - jsou to ti, kteří si ve svém pokročilejším věku, ve svém stáří, 

udržují jednoznačný respekt svých dětí a svých vnoučat. Mají autokratický přístup ke 

své rodině, chtějí mít rozhodující postavení a mají tendenci rodinu řídit. 
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Protektoři - narození vnoučat je pro ně tak velikou emoční událostí, že si dávají 

za svůj životní cíl vnoučata neustále ochraňovat a starat se o ně. Chtějí pro ně to 

nejlepší, pečlivě je střeží, rozhodují o jejich kamarádech. Vnoučata se mají chovat podle 

jejich představ, protože „oni to myslí s nimi nejlépe“.  

Obětavci - vnoučata jsou pro ně jedním z vrcholných bodů jejich života a jsou 

ochotni pro ně udělat prakticky vše. Nelitují svých sil, nelitují svých úspor, svého 

majetku. Přitom se nesnaží nějak zasahovat od chodu rodiny svých dětí, ale pouze 

přispět k tomu, aby se rodina – především vnoučata – cítila co nejlépe. Chovají se jako 

vrcholní altruisté, dovedou bez problému odložit uspokojení svých potřeb proto, aby 

byly uspokojeny potřeby vnoučat. 

Žijí nový život - první skupinu tvoří prarodiče, kteří mají v pokročilejším věku 

další dítě, a tak se často stává, že jsou do role babičky a dědečka postaveni 

v nepatřičném věku, jsou zaskočeni a dávají jednoznačně přednost svému vlastnímu 

dítěti před vnoučaty. Jde o velmi složitou psychologickou situaci. Druhou skupinu tvoří 

prarodiče, kteří buď podnikají, jsou úspěšní a poskytují svým dětem a vnoučatům 

množství materiálních prostředků a tím se „vyplácejí“ ze své prarodičovské role nebo je 

jejich život spojen s problémy, které pramení z nevydařených životních i pracovních 

ztrát a jsou zahlceni vlastními problémy. 

Opuštění - jejich děti a vnoučata o ně příliš nestojí. Vztahy jsou chladné a často 

končí v domovech důchodců a opuštěni. Vnoučata nemají možnost poznat svou babičku 

a dědečka a vytvořit si k nim vřelý vztah. Prarodiče mají pocity nevděku a křivdy a 

těžko se s touto situací smiřují. 

Ti všichni ostatní - lidský život je velice proměnlivý a složitý. Dochází 

k občasným konfliktům a krizím v rámci širší rodiny. Může nastat situace, kdy se 

z babiček a dědečků stanou nepřátelé, ale zanedlouho se rodina zase usmíří. Důležité je 

nebát se občasných zklamání a negativních reakcí svých dětí a vnoučat. Život má své 

fáze a i fáze v roli prarodičů by měla vést k vrcholu emočního života a celkové životní 

spokojenosti. 
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Jak podotýká Matějček (1996), nová životní role prarodičů potřebuje také jistou 

zralost, neboť i oni musejí skutečnost svého prarodičovství přijmout, aby byli mladé 

rodině a svým vnoučatům k užitku a opoře.  

 

2 VÝCHOVA V RODINĚ  

Způsob výchovy v sobě zahrnuje jak záměrné, tak i bezděčné působení na dítě, 

zahrnuje postoje dospělých k dětem, vzájemné emoční a racionální vztahy, způsob 

odměňování a trestání a celkové emoční klima v rodině (Čáp, 1997). 

Jak dále uvádí Čáp (1997), je způsob výchovy závislý na třech různých 

podmínkách, které se vzájemně ovlivňují: 

 Společenskohistorické podmínky – (ekonomické, politické, kulturní a 

výchovné tradice), 

 Osobní zkušenosti a vlastnosti vychovatelů – jak byli sami v dětství 

vychováváni (napodobování a identifikace, převzetí modelu), 

 Vlastnosti a zkušenosti vychovávaných dětí, jejich chování obecně a zvláště 

ve výchovných situacích. 

Výchovné styly v rodině dělí autoři podle různých kritérií. Existují tři základní 

typy výchovy: autoritativní, liberální a demokratický. Autorem této základní typologie 

je psycholog německého původu Kurt Lewin, který vedl experimentální výzkum ve 

skupinách dětí a pozoroval na rozdílných modelech vedení vychovateli odlišný způsob 

prožívání a chování dětí (Čáp, Mareš, 2007). Jiné rozdělení uvádí Matějček (1992), 

který popisuje problematické výchovné vedení a rozlišuje dva základní modely vedení – 

modely s pozitivními citovými vztahy k dítěti a modely s negativními citovými vztahy 

k dítěti, jako např. výchova rozmazlující, zavrhující, protekční atd. (Matějček, 1992). 
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2.1 Charakteristika nejčastěji problémově zatížených rodin 

Pro svou práci jsem si vybrala rozdělení charakteristik devíti typů problémových 

rodin dle Heluse (2007). Analyzuje různé podoby snížené funkčnosti rodinného 

prostředí vzhledem k dítěti. Toto rozdělení jsem si zvolila, protože velmi konkrétně 

vyjadřuje výchovný vztah rodičů k dítěti, který vychází ze specifického prostředí dané 

rodiny. 

Nezralá rodina – rodiče jsou příliš nezkušení a nezralí na to, aby mohli být ve 

všech aspektech dobrými a spolehlivými rodiči. Dítě je přijímáno jako nechtěné a i když 

se později postoje k dítěti upraví, přetrvává určitá ambivalence, tzn. smíšení kladných a 

záporných citů k dítěti a povinnostem. 

Přetížená rodina – rodiče jsou zralí, mají o výchovu dítěte upřímný zájem, ale 

rodina je přesto problematická. Důvodem je přetíženost rodičů, způsobená např. 

konflikty mezi manžely, zaměstnáním, nemocí v rodině, narozením dalšího dítěte, 

citovým strádáním. To vše snižuje psychologickou funkčnost rodiny vzhledem k dítěti. 

Jsou si vědomi, že tím dítě trpí, ale tím se jen v rodičích dále zesiluje pocit neúnosnosti 

situace. Přetíženost je relativní pojem, každá rodina má jinou frustrační toleranci vůči 

zátěži. 

Ambiciózní rodina – rodiče se upínají na svou kariéru, seberealizaci a vyšší 

materiální standard na úkor rozvoje osobnosti jejich dětí. Mnohdy si to ani 

neuvědomují. Tito rodiče velkoryse obdarovávají své děti. Požitky z hmotných dárků 

jsou však jednostranné a nekompenzují strádání v hlubších vrstvách potřeb: potřeb 

citových, potřeb jistoty a stability. 

Perfekcionistická rodina – rodiče staví své dítě soustavně do nátlaku podávat 

vysoké výkony, vykazovat perfektní výsledky, být vždy lepší než druzí. Avšak bez 

ohledu na předpoklady dítěte a zásady jeho harmonického rozvoje. 

Autoritářská rodina – vztahy v rodině jsou k dítěti omezeny na ustavičné 

přikazování a zakazování, aniž je přihlíženo k potřebám dítěte. Dítě se nemůže 

samostatně rozhodovat a projevovat svou spontaneitu a pociťovat určitou míru osobní 
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autonomie. V autoritářské rodině je typickým požadavkem automatická a slepá 

poslušnost.  

Rozmazlující rodina – v rodině je tendence vždy dítěti vyhovět, dát mu za 

pravdu, postupovat, jak si ono samo žádá. Rodiče zaujímají vůči dítěti postoje 

podřízenosti, dítěti plní všechna přání a tužby, chtějí mu vše usnadnit. 

Rodina nadměrně liberální – narušenost v rodině se projevuje nedostatkem řádu 

a programu, rodiče nemají jasné výchovné cíle a často argumentují, že v liberální 

atmosféře si dítě samo zvolí, co mu nejlépe prospěje. Dítě přitom trpí přemírou volnosti, 

se kterou si neví rady. 

Odkládající rodina – projevuje se tendencí dítě často někomu svěřovat, kdykoli 

je to jen možné. Zprvu vypomohou prarodiče, později „půjčují“ dítě každému, kdo je 

ochoten jim pomoci. Tím se narušuje základní osa citového zrání a harmonické 

vytváření sociálních návyků.  

Disociovaná rodina - v rodině jsou vážně narušeny důležité vztahy 

k psychologické funkčnosti rodinného prostředí. Narušením vnitřních vztahů rodiny se 

projevuje permanentní napětí, neklid, rodiče se snaží získat děti na svou stranu, typický 

je strach z rozpadu rodiny. Dochází k citovému strádání dětí, kontakty v rodině jsou 

převážně formální, postrádají vřelost a hlubší zájem. 

2.2 Kázeň  

Kázeň definuje Bendl (2004) jako vědomé dodržování určitých norem chování a 

respektování zadaných pravidel. Mezi tradiční kázeňské prostředky uvádí: příklad, 

slovo, zaměstnání, dozor, trest a odměnu.  

„Ať jde o jedince či společnost – kázeň vždycky spočívá v tom, že se jedinec 

podřizuje určitým pravidlům, zákonům, zvykům, ustanovením, předpisům.“ (Uher, 1924, 

In Bendl, 2004, s. 23). 

„Účelem příkladu je vyvolat a upevnit žádoucí chování jedince pomocí 

názorných a přitažlivých vzorců chování.“ (Bendl, 2004, s. 65)  
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Příklad je považován za jeden z nejúčinnějších výchovných prostředků. První 

model chování představují ve vývoji dítěte nejprve rodiče, později učitelka v mateřské 

škole a vrstevníci.  Slovo, jako kázeňský prostředek může mít formu mluvenou či 

psanou, tj. rozkaz, napomenutí, výstraha, vysvětlování, přesvědčování, rada, poučení, 

prosba. Zaměstnání chápe Bendl ve smyslu hry a jednak ve formě přiměřeného 

zaměstnání pro příslušný věk dítěte (Bendl, 2004).  

Kázeňský prostředek „dozor“ popisuje Bendl (2004) jako pozorování a 

sledování někoho nebo něčeho, co je svěřeno do péče, ochrany a odpovědnosti 

vychovatele. Největší potřeba dozoru je u malých dětí z důvodu jejich bezpečnosti. 

Dozor v sobě nese ale i určitá rizika, jako např. pocit omezení svobody, kdy se dítě cítí 

neustále hlídáno a je tím omezována jeho kreativita a spontánní projev. 

Dnes můžeme od některých rodičů či prarodičů slýchat, že dnešní děti nevědí, co 

je to kázeň, že jsou příliš neposlušní, vztekají se, jsou rozmazlení a doma nemají žádné 

povinnosti. Částečně mají pravdu, neboť dnešní výchovný styl v rodinách je více 

liberální než před několika desetiletími, kdy převládala v rodinách autoritativnost. 

Nabízí se otázka, zda často viděné agresivní chování u dětí není způsobeno právě 

nedostatkem kázně a dítě se stává rozmazlené. Často se setkávám s rodiči, kteří drzé 

výrazy svých dětí odměňují laskavými slovy, neposlušné nebo agresivní chování 

omlouvají větou „že dítěti není zrovna dobře“, nebo nechají danou situaci bez 

povšimnutí. Spatřuji v chování takových rodičů jistou pohodlnost a lhostejnost 

k výchově a neochotu se zabývat banálními situacemi.  

2.3 Hranice, pravidla  

Proč jsou pro předškolní děti pravidla a řád tak důležité? Na první pohled sice 

představují pro dítě určitou nepohodu, omezují jeho spontánnost, tvořivost a osobní 

rozhodování. Dítě je však na rodičích závislé a v této interakci pro něj představují 

pravidla, jistotu a bezpečí. Současně pravidla a jejich opakované naplnění rychleji 

umožní dát strukturu okolnímu světu a dítěti v něm své místo. Dítě se tak časem naučí 

předvídat, co se bude dít, když něco udělá (Mertin, 2013). 

 „Hranice vymezují prostory a doby, poskytují jistotu a bezpečí, jsou orientačními 

body, jsou značkami, které mnohdy platí jen nějaký čas.“ (Rogge, 1996, s. 7) 
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Nastavená pravidla v rodině by měla zohledňovat věk předškolního dítěte, 

rozvíjet jeho momentální schopnosti, ale zároveň dítě nepřetěžovat. Pro upevnění 

pravidel je nutné jejich mnohonásobné opakování a uplatňování. Přílišná benevolence 

rodičovské výchovy není pro dítě nijak přínosná. V dnešní době se často setkáváme 

s  liberální výchovou, kde děti nemají stanoveny žádné mantinely a hranice, dítě si 

v takovém prostředí nemůže osvojit, co je správné a co není. Bezhraničností jsou děti de 

facto ohroženy. Někdy se stává, že se naopak rodiče snaží předškolní dítě příliš řídit 

mnoha zákazy a příkazy, a tím mu nedávají dostatek prostoru pro spontánní iniciativu. 

 

 

3 OSOBNOST DÍTĚTE V PŘEDŠKOLNÍM OBDOBÍ 

Období předškolního věku charakterizují odborníci různými definicemi, 

nejčastěji je předškolní období označováno od 3 do 6 -7 let. Takto definuje předškolní 

období Matějček (1996), Opravilová a Kropáčková (2005), Říčan (2004) a Vágnerová 

(2005). Pouze Langmeier a Krejčířová (2006), uvádí v širším slova smyslu předškolní 

období jako období od narození až po vstup do školy. 

„Typickým rysem předškolního věku je velká sugestivita dětí a tzv. 

konformismus. To znamená, že děti bez kritiky přijímají to, co se jim s dostatečnou 

autoritou předkládá, svou řečí a svým chováním „otiskují“ prostředí, v němž vyrůstají.“ 

(Matějček, Dytrich, 1997, s. 61)  

Věk dítěte od osmnácti měsíců do tří let je obdobím, kdy si dítě začíná 

uvědomovat své ego, typické jsou záchvaty vzteku a agresivní chování. Agresivita 

souvisí s vnitřní energií dítěte, která je nezbytná pro jeho vývoj, děti se v tomto věku 

potřebují seznámit s celou škálou emocí, včetně hněvu, které jim pomáhají objevovat 

svou identitu. Limbický systém reguluje náladu člověka a umožňuje, aby se ovládl, 

když prožívá různé rozporné emoce. V tomto věku je limbický systém ještě nezralý a 

proto dítě až do pátého roku věku nedokáže své emoce a přání korigovat (Antier, 2011). 

Pro předškoláka je typická magičnost myšlení, tj. tendence pomáhat si v reálném 

světě fantazií, dítě interpretuje realitu tak, aby pro něj byla dobře srozumitelná. Fantazie 
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dítěti může pomoci zvládat i různé náročné situace. Tento přístup se u předškoláků 

projevuje i formou nepravých lží, tzv. konfabulací, kdy dítě kombinuje reálné 

vzpomínky s fantazijními představami (Beníšková, 2010). 

Předškolní období je velmi důležitou přípravnou fází na život ve společnosti, ve 

kterém se dějí významné změny v oblasti motorického, kognitivního, emočního a 

sociálního vývoje, dochází k formování charakteru a k upevňování hodnot a morálních 

postojů. V následujících kapitolách se zaměřím na morální a sociální vývoj 

předškolního dítěte, protože přímo souvisí s uplatňováním odměn a trestů v rodinné 

výchově.  

3.1 Morální usuzování u předškolního dítěte  

O významu morálního vývoje jedince ve společnosti se Šulová (2005) domnívá, 

že právě raná interakce dítěte s rodiči tvoří nejdůležitější stavební kámen pro vývoj 

svědomí, chápání morálně etických principů, jejich přijetí a integraci do vlastních 

životních postojů. 

Výzkum morálního vývoje dítěte ovlivnil J. Piaget, který zdůraznil příbuznost 

intelektového a morálního vývoje a zdůraznil, že ve vývoji morálky dítěte mají 

podstatný význam jeho vztahy k druhým lidem, nejprve k rodičům, později ke skupině 

vrstevníků. Na Piagetovu koncepci navázal svým výzkumem L. Kohlberg a vypracoval 

koncepci vývoje morálního usuzování (Čáp, Mareš, 2007).  

Kohlberg rozlišil tři hlavní stádia morálního uvažování. (Kohlberg, 1969, In 

Čáp, Mareš, 2007): 

 Předkonvenční úroveň – dítě se chová bez ohledu na druhé, morální normu 

udržuje jen pod tlakem odměn a trestů, 

 Konvenční úroveň – dítě se přizpůsobuje tlaku výchovy a společnosti, řídí se 

konvencí, tím, co se od něj očekává, 

 Postkonvenční úroveň – jedinec se řídí svými vnitřními principy, které 

pochopil a převzal za své. 
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„Důležitý pokrok dítěte v předškolním období je v tom, že nerozšiřuje jen svou 

slovní zásobu a znalost gramatických pravidel, ale začíná také účinně užívat řeči 

k regulaci svého chování.“ (Langmeier, 2006, s. 89) 

3.2 Vývoj svědomí u předškolního dítěte  

Již dvouleté dítě cítí hrdost při pochvale rodiči a pocit zahanbení, když ho 

pokáráme. V předškolním období se začíná objevovat i svědomí. Dítě si již dobře 

uvědomuje, co je jeho povinností a také co nemá dělat a trápí ho např. výčitky svědomí 

(Říčan, 2004). 

„Svědomí je bytostně vnitřní činitel, to znamená, že reguluje mé jednání i tehdy, 

když můj čin je naprosto soukromý. Mohu mít jistotu, že se o mém záslužném nebo 

naopak špatném činu nikdo nikdy nedozví, a svědomí přesto mluví.“(Říčan, 2004, s. 133) 

Některé děti mají nadměrnou citlivost svědomí, trápí se i pro drobnou škodu, 

kterou způsobily. Zároveň se tyto výčitky svědomí mohou mísit se strachem z trestu a 

z hněvu rodičů. Mnohem častější jsou případy, kdy je svědomí slabé a dítě své jednání 

řídí stejně jako dříve v závislosti na hrozbě trestu nebo příslibu odměny. Svědomí u 

dítěte můžeme podpořit odměnou za žádoucí chování a potlačením nežádoucího 

chování. Trestáním a zvláště tělesným trestáním dítě sice zastrašíme, ale svědomí 

nepodpoříme. Významnější než záměrné působení je poskytnout dítěti „identifikační 

model“, tj. aby dítě vidělo mravní jednání a rozhodování u svých rodičů a vychovatelů 

(Říčan, 2004). 

3.3 Socializace osobnosti 

V útlém dětství je dítěti dovoleno víceméně všechno. V jednotlivých 

společnostech se ale různí čas přechodu z období tzv. shovívavosti do období 

socializace. V naší společnosti dochází k socializačnímu tlaku na dítě spíše pozvolna a 

postupně, zejména během třetího roku života a tento tlak pak prostupuje celé předškolní 

období. 

Výsledky pozorování vývojových psychologů ukazují, že každé dítě díky své 

specifické genetické výbavě vyvolává ve svém prostředí specifickou reakci, takže i 

v jedné rodině je každé dítě vychováváno trochu jinak. Avšak všechny teorie socializace 
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vycházejí z předpokladu, že charakter člověka je socializací v ontogenezi vytvářen 

anebo přinejmenším podstatnou měrou spoluvytvářen (Možný, 2008). 

 V předškolním období dochází v procesu socializace ke změnám ve třech 

důležitých rovinách. Zkvalitňuje se a vyvíjí sociální reaktivita. Tento vývoj probíhá 

postupně od narození a již předškolní období poskytuje dítěti vztahy na různých 

úrovních, tj. s rodiči, s prarodiči, s širší rodinou, s vrstevníky a dále s cizími lidmi. Za 

druhé dochází k vývoji sociálních kontrol, tj. postupného procesu osvojování 

společensky žádaného chování v návaznosti na rodinné prostředí a výchovné postupy. 

Předškolák již ví, „co se smí“ a „co se nedělá“ a postupně si interiorizuje základní 

sociální normy, při nichž postupně nepotřebuje přímou kontrolu dospělého. Třetí 

významnou rovinou je osvojování sociálních rolí, které se dějí uvnitř rodiny i mimo 

rodinu ve skupině vrstevníků (Šulová, 2005). 

Helus (2007) definuje socializaci osobnosti jako proces utváření a vývoje 

člověka působením sociálních vlivů a jeho vlastních aktivit, kterými na tyto sociální 

vlivy odpovídá, se kterými se vyrovnává, podléhá jim, či je tvořivě zvládá. 

V předškolním období se dítě začíná kromě své rodiny socializovat i s vrstevnickou 

skupinou např. v mateřské škole. Helus popisuje čtyři hlavní psychické socializační 

procesy, které přetváření vnější socializační působení v socializovanou osobnost: 

1. Raná symbiotická vazba mezi dítětem a matkou – díky této vazbě se dítě 

nebojí vrůstat do neznámého světa, vytváří si specifické citové připoutání. Raná 

interakce matky a dítěte prostřednictvím především fyzických kontaktů – doteků, 

chování, melodie hlasu vytváří pro dítě ideální příznivé emoční klima.  

2. Zvnitřňování na základě identifikace – tento věkově specifický proces se 

objevuje u dítěte na konci druhého roku života. Jedinec nachází ve svém okolí vzory, ke 

kterým se upíná, jejichž postoje přejímá za své. Podstatná je jeho snaha expandovat – tj. 

prosazovat se, zkoušet, co dokáže. Začíná se nápadně osamostatňovat, často se tak děje 

vzdorem a svéhlavostí. Se svými snahami prvně naráží na korekce ze strany okolí.  

3. Učení zpevňováním – takové učení probíhá na základě kladného zpevňování 

odměnami a negativního zpevňování tresty. Na projevy dítěte reagujeme buď pozitivně 
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odměnou, nebo negativně trestem. Kladné zpevnění zvyšuje frekvenci výskytu chování, 

které bylo zpevněno, naopak tresty ji snižují.  

4. Kognitivně sociální učení – značnou část socializace zajišťují poznávací 

procesy. Velký význam má observační učení, neboli pozorování druhých. Jedinec 

přejímá do svých projevů postoje a chování cizích lidí, většinou těch, kteří dosahují 

úspěchu, kteří mu imponují atd., aniž je on sám jakkoli zpevňován. Aktuálním tématem 

pro výzkum observačního učení je například vliv na jedince při osvojování si agrese 

sledováním nevhodných, agresivních scén v televizi a filmu. Do oblasti kognitivního 

učení patří i vývoj socializační autoregulace, tj. jedinec je nejen socializován vnějším 

působením, ale on sám se podílí na své socializaci, sám usiluje o to, aby byl začleněn.  

3.4 Individualita dětí 

Každé dítě je individualitou, proto k dosažení stejného výchovného cíle musíme 
s každým dítětem zacházet jinak. Zvlášť opatrní musíme být právě v trestání a 
odměňování. Rodiče by proto měli volit taková výchovná opatření, která jsou přesně 
„šitá“ na míru osobnosti dítěte. 

Víme, že existují děti citlivé a i děti spíše tvrdší povahy, které se lépe 

vyrovnávají s nepříjemnými situacemi. Pro někoho může pohlavek znamenat duševní 

otřes a drobné pokárání prožívá jako velký trest, jiný si i např. z tělesného trestu nic 

nedělá. Některé děti, pokud jsou častěji fyzicky trestáni, mohou reagovat na skutečnost 

tím, že začnou fyzické násilí používat u slabších dětí. Jiné naopak z fyzických trestů 

mohou mít somatické potíže a stáhnou se do sebe (Matějček, 2012). 

Stejná odměna a trest má pro každého jedince jiný dopad a význam, stejně tak 

místo a společenskou roli, které dítě zrovna zastává. Důrazné pokárání od paní učitelky 

ve školce bude dítě zpravidla prožívat tísnivěji než pokárání od maminky. 

Špaňhelová (2004) rozdělila děti v předškolním období se specifickým nebo 

obtížným charakterem do několika skupin:  

Dítě citlivka – dítě se velice snadno rozpláče, reaguje brekem při drobných 

neúspěších z běžného života. Základem je pro takové dítě funkční rodina, kde se může 

se starostmi svěřit a rodiče mu pomohou. Takovéto děti mají sklon pomáhat druhým, 
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všímat si druhého a mají cit pro druhé. Tuto vlastnost je dobré rozvíjet. Naopak více 

dítě „otužovat“ v denních situacích, aby pro ně nebyly drobné nezdary tak bolestivé. 

Dítě hrubián – tyto děti mají často podklad od svých rodičů, kteří chtějí, aby 

jejich dítě bylo ve všem nejlepší a za každou cenu. Typické u těchto dětí je, že jsou se 

vším hned hotovy, často se perou a musí mít vždycky pravdu. 

Dítě agresor – dítě dává svoji agresivitu plně najevo, projevuje se okamžitým 

vyvztekáním a nehromadí vztek déle v sobě. Agresivní dítě je takové, které něco 

vyprovokovalo a neví si se svými emocemi rady. Běžné situace dítě vyprovokují 

k tomu, aby jiné dítě uhodilo nebo bouchlo. Důležité je vysvětlit, že nesmí agresi mířit 

vůči druhé osobě, ale vydat ji ze sebe. Je to emoce jako každá jiná a dítě se s ní musí 

učit zacházet. 

Dítě, kterému je ubližováno – takovému dítěti musí rodič pomoci. Rodič mu 

musí poskytnout pevné zázemí a ochrannou náruč a možnost vypovídat se z toho, co 

prožívá. Rodiče by měli dítě naučit, jak se má bránit a podporovat ho, aby mělo vyšší 

sebevědomí. 

Dítě „mouchy snězte si mě“ – ve věku tří, čtyř let, jsou rodiče rády, že mají 

takové dítě, protože s ním nemají velké starosti. Pokud se dítě chová příliš klidně i 

v pěti letech, rodiče začínají mít strach z nástupu školní docházky. Bojí se, že dítě bude 

otloukáno, uráženo, středem posměchu a nebude se umět bránit. Je dobré, pokud rodiče 

nenásilně dítě zapojují do kolektivu.  

Dítě typu „všechno vím, všechno znám“ – tento typ chování může mít své 

kořeny v rodině, kde dítě vyrůstá. Když se pak takové dítě dostane do kolektivu, můžou 

se mu vrstevníci vysmívat, nepřijmout ho mezi sebe. Ono situaci nechápe, chová se tak, 

jak je zvyklé z domova. Je proto dobré, když mu někdo jiný pomůže, jak se lépe do 

kolektivu začlenit.  
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4 ODMĚNY VE VÝCHOVĚ 

Výchova dítěte se neobejde bez zpětné vazby v podobě pochvaly, odměny či 

pokárání. Dítě potřebuje získat informace o tom, jak jsme my rodiče s jeho chováním a 

jednáním spokojení. Oceněním, chválením či odměnami posilujeme pozitivní chování a 

jednání. Ukazuje se, že kladné povzbuzení, chvála či odměna mají silnější a trvalejší 

vliv na dítě než kritika a tresty.  

Průcha a kol. (2003) definují odměnu jako jednu z forem vnějšího motivačního 

působení na dítě, zpravidla s pozitivním účinkem. Je to záměrně navozený následek 

toho, že dítě splnilo správně požadavek nebo něco dobře vykonalo z vlastní iniciativy. 

Dle Matějčka (2012) je odměna to, co dítě jako odměnu přijímá, a ne to, co jsme si pro 

něj vymysleli. Čáp a Mareš (2007) popisují odměnu jako takové působení na jedince, 

které vyjadřuje pozitivní hodnocení a přináší dítěti uspokojení jeho potřeb. 

4.1 Funkce a význam odměn 

Předškolní dítě velmi intenzivně od rodičů i ostatních vychovatelů vnímá 

projevy chvály, uznání a ocenění. Většina dětských psychologů doporučuje dítě chválit. 

Je ale důležité si uvědomit, za co chválíme. Jestli chválíme dítě, které je vcelku bez 

zásluhy, nebo zda chválíme za činnost, na které dítě usilovně pracovalo a přemýšlelo. 

Někdy není možné pochválit za výsledek, ale jen za to, že se dítě snažilo. Langmeier a 

Krejčířová (2006) uvádí, že pokud se odměna poskytuje důsledně po každém žádoucím 

chování, vede to zpravidla k rychlému vzestupu tohoto chování. 

Průcha a kol. (2003) v pedagogickém slovníku popisují dvě funkce odměn. 

Funkce informační je konstatování správnosti určitého chování, postupu a výsledku.  

Funkce motivační navozuje u dítěte prožitek z úspěchu, radosti a chuti do další práce. 

Samotné dítě může v odměně spatřovat ještě třetí funkci, vyjádření pozitivního 

osobního vztahu rodiče k sobě, projev osobní důvěry a vyjádření perspektivnosti vztahu.  

4.2 Druhy odměn 

Langmeier a Krejčířová (2006) rozlišují odměny hmotné povahy a odměny 

sociální, do nichž zahrnují pochvalu a uznání, pohlazení či umožnění zajímavé činnosti. 

Čáp a Mareš (2007) uvádí dělení odměny na emoční (pochvala, úsměv a kladné 
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hodnocení), materiální (věcný nebo peněžní dárek) a ve formě umožnění společné 

činnosti nebo zážitku. Matějček (2012) rozlišuje odměny dítěti na poskytnutí něčeho 

milého, práci za odměnu, ocenění a na pochvalu a sliby. Jednotlivé formy odměny se 

samozřejmě ve výchově vzájemně prolínají a kombinují.  

Sharry (2006) spatřuje odměnu pro předškolní dítě v poskytování pozitivní 

pozornosti. „Největší odměna pro malé dítě je, když si jich rodiče všímají a reagují na 

to, co dělají.“ (Sharry, 2006, s. 23) 

Na základě výzkumů se potvrdilo, že když nějakému chování věnujeme 

zvýšenou pozornost, má dítě tendenci chování opakovat a dále rozvíjet. Naopak 

opomíjené chování, jemuž není věnována pozornost, mizí. Patrně mají dospělí v povaze 

zakotvenou tendenci věnovat dětem více pozornosti když zlobí, než když jednají tak, 

jak my si přejeme. Psychologové došli k závěru, že zlobení bývá posilováno negativní 

pozorností. Zaznamenali, že dítě zpravidla začne zlobit poté, co se určitou dobu chovalo 

hezky, ale rodiče je neocenili nebo si ho nevšímali. Například hraje-li si dítě doma 

v tichosti, nikdo si moc nevšímá. Jakmile začne dítě s hračkou házet nebo jinak zlobit, 

rodiče reagují ihned křikem a pokáráním. Dítě bude napomenuto a vidí, že negativní 

chování se dočká mnohem většího zájmu, než když si v klidu hraje. Trvá-li tento vzorec 

chování ze strany rodičů delší dobu, dítě pochopí, že když bude brečet a zlobit, rodiče 

mu budou věnovat dostatek pozornosti. Proto se ve výchově vyplácí „přistihnout“ dítě 

při tom, když něco dělá dobře, kdykoli je to možné (Sharry, 2006). 

Odměny emočního charakteru, tj. pochvala, uznání, jsou často efektivnější než 

materiální odměna. Nadměrné užívání hmotných odměn narušuje vývoj dítěte i jeho 

vztahy k dospělým. Dítě si tím fixuje návyk, že všechny činnosti dělá jen pro odměnu. 

U dítěte se tak podporuje vnější motivace a tlumí se vnitřní motivace, která podněcuje 

zvídavost, radost z činnosti či potřebu dosáhnutí určitého cíle (Čáp, Mareš, 2001).  

4.3 Jak a kdy odměňovat 

Matějček (2012) uvádí několik doporučení, jak správně zacházet s odměnou ve 

výchově. Výchovné odměny by měly být především přiměřené osobnosti dítěte a jeho 

věku. Věk dítěte se tedy ve výchově stává velmi významným činitelem. Obecně platí, 

že s postupujícím věkem dítěte ztrácejí na účinnosti takové odměny, které jsou vázány 
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na tělesné pocity, např. sladkost, pohlazení. A naopak nabývají na významu odměny 

duševní povahy např. ocenění nebo pochvala. Odměna má být pro dítě vždy 

srozumitelná, má vědět, za co je chváleno, proč a za co dostalo dárek. Zároveň by 

soustava výchovných odměn měla být bohatá a rozmanitá, rodiče by měli diferencovat 

své projevy spokojenosti. Pokud používají stále stejnou odměnu, klesá její účinnost a 

ztrácí pro dítě význam. V odměnách se nemá ani přehánět, jestliže začneme s příliš 

silnými odměnami, nemáme možnost je pak dále stupňovat. Pro dítě, které dostává 

příliš mnoho cenných dárků, je pak drobnější dárek jako odměna nepřiměřený – je pod 

jeho úrovní. Přílišné zahrnování chválou a odměnami může vést u dítěte k pocitu 

nadřazenosti. V používání odměn má být i jistá důslednost. Nedůslednost uvádí dítě ve 

zmatek a vychovatele v jeho očích snižuje (Matějček, 2012). 

 

5 TRESTY VE VÝCHOVĚ 

Své místo ve výchově mají i tresty a kritika. Snad ještě více než u odměn platí, 

že škála rodičovského nesouhlasu s předškolním dítětem by měla být široká. Nejbohatší 

repertoár by měl být v oblasti jemných či náznakových trestů. K tomu je vhodná řeč těla 

a samotná řeč. Dítě velmi citlivě sleduje a „čte“ náš výraz v obličeji, naše postoje a 

gesta. Stejně tak je citlivé na to, jaká slova používáme, jak hlasitě mluvíme i co říkáme. 

Je to otázka tréninku od nejútlejšího věku, kdy se dítě učí brát vážně i zcela nevinné 

signály rodičů či prarodičů (Mertin, 2004). 

Průcha a kol. (2003) definují trest jako jednu z forem negativního motivačního 

působení na dítě. Jde o záměrně navozený následek toho, zda dítě splnilo nebo nesplnilo 

uložené požadavky. Matějček (2012) uvádí, že trest je to, co dítě jako trest prožívá a ne 

to, co jsme si pro něj vymysleli. Čáp a Mareš (2007) a Bendl (2006) vnímají trest jako 

nepříjemný následek za neukázněné chování, které přináší vychovávanému zpravidla 

nějakou újmu a vyvolávají v něm nelibost nebo omezení některých jeho potřeb. 
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5.1 Funkce a význam trestů 

Podle Průchy a kol. (2003) plní trest přinejmenším dvě funkce. První z nich je 

funkce informační, kdy prostřednictvím trestu (fyzický trest, pokárání, zákaz aj.) 

vychovatel dítěti sdělí, že udělalo něco nesprávně. Funkce motivační navozuje u dítěte 

motivační konflikt, prožitek z neúspěchu, frustraci. Dítě někdy v trestu vidí ještě třetí 

funkci, tj. vyjádření negativního osobního vztahu rodiče k dítěti a projev osobní 

nedůvěry. 

Matějček (2012) popisuje trojí význam trestu. První z nich je náprava škody, 

která vznikla z nesprávného chování dítěte (např. dítě uklidí věci, které rozházelo, utře 

po sobě vylitý čaj). Dále má trest zabránit tomu, aby se nevhodné chování opakovalo, 

třetí význam je sejmutí pocitu viny. Odkládání trestu může být pro některé děti hůře 

snášeno než třeba přísné, ale okamžité potrestání. Dítě musí vědět, že jej máme rádi, 

musí prožít pocit osvobození a smíření, na který se pak dále výchovně naváže. Pozitivní 

funkce trestu popisují také Langmeier a Krejčířová (2006). Trest pomáhá dítěti 

pochopit, co je správné a nesprávné, pomáhá také poměrně rychle potlačit nežádoucí 

chování. 

5.2 Druhy trestů 

U každého dítěte musíme vždy zvážit okolnosti prohřešku a teprve pak se 

rozhodnout pro adekvátní trest. Neexistuje universální výchovný trest, který by byl 

účinný pro každé dítě. Podobně jako odměny dělí autoři tresty do různých kategorií. 

Čáp a Mareš (2007) rozdělují tresty na fyzické, psychické a tresty ve formě zákazu 

oblíbené činnosti. Matějček (2010) trest spatřuje v odepření něčeho milého, v práci „za 

trest“, v ponížení, výtkách a hrozbách, v posměšcích a zahanbení. Průcha a kol. (2003) 

hovoří o trestu fyzickém, psychickém, o trestu prací nebo formou zákazu. Bendl (2004) 

uvádí rozdělení trestů na přirozené a umělé.  

Nejběžněji dělíme tresty na fyzické a psychické. Těmto dvěma formám trestu a 

metodě přirozených následků se budu věnovat v následujících kapitolách. 
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Fyzické tresty 

Fyzické tresty představují specifický problém. Existují rodiče, kteří reagují na 

všechny prohřešky dvěma způsoby - křičí na dítě a bijí je. Zatímco v minulosti 

představoval výprask legitimní výchovný nástroj, dnes je všeobecně odsuzován. Přesto 

je i dnes hodně dětí bito, ponižováno či dokonce týráno. Jejich rodiče zapomínají, že 

dítě je lidská bytost mající úplně stejnou důstojnost jako dospělý člověk.  

„Systematickými nářezy se snižuje pravděpodobnost, že z dítěte vychovají 

psychicky zdravého, jemného, citlivého, pozorného, sebevědomého, vlídného a 

chápajícího člověka.“ (Mertin, 2004, s. 72) 

Tělesné tresty jsou tresty na té nejnižší úrovni, kterou jsme nazvali jako 

fyziologickou. Jsou situace, kdy je opravdu dobré dát dítěti pocítit tělesnou převahu. 

Avšak musí se jednat uvážlivě a dobře odhadnout situaci, kdy je to třeba a kdy ne. Dítě 

v kojeneckém a batolecím období a ještě dlouho do věku předškolního přijímá hodně 

podnětu přímým tělesným kontaktem s okolím. Výchovné zásahy pomocí fyzických 

vjemů jsou mu tedy v této době nejsrozumitelnější. V  období pěti, šesti let a dále ve 

školním věku tělesný kontakt s okolím ztrácí rychle na významu a primitivní tělesný 

trest přestává mít smysl (Matějček, 2012). 

Je velký rozdíl, v jaké míře tělesné tresty uplatňujeme. Zda se jedná o občasné 

plácnutí dítěte přes zadek nebo zda jde o opakované bití. Hranice pro nepřijatelnost 

tělesných trestů se stále posouvají. Ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny 

ČR (2007-2009) MUDr. Džamila Stehlíková dokonce přišla s návrhem na úplný zákaz 

fyzických trestů. V České republice dosud není postaveno bití dětí mimo zákon a jeden 

z argumentů je, že běžní rodiče takový zákon nepotřebují a těm, kteří dětem ubližují, 

stejně v této činnosti nezabrání. V naší společnosti je tento problém stále živý a 

veřejností diskutovaný.  

S tělesnými tresty musíme u předškolního dítěte zacházet uvážlivě a jednat spíše 

symbolicky, neboť silný tělesný trest udělovaný často a v prudkém afektu může vyústit 

ve skutečné týrání dítěte (Langmeier, Krejčířová, 2006). 
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Jsem přesvědčena, že každý rodič v jisté míře fyzické tresty uplatňuje a pokud se 

jedná o občasné jemné plácnutí dítěte „přes zadek“, nezanechá to na něm žádnou 

psychickou újmu a dítě tím dostává jasný a rychlý signál, že dělá něco, co nesmí. Za 

zvláště účinné považuji použít přiměřený fyzický trest ve chvíli, kdy se pro dítě situace 

stává nebezpečná. Je na místě dítě včas upozornit a předejít tak případnému neštěstí.  

Psychické tresty 

Do kategorie psychických trestů patří nejen různé druhy zákazů, ale i odpírání 

projevů lásky a kladného emočního vztahu, výhrůžky, okřiknutí, nadávky, výčitky či 

ignorace a nemluvení s dítětem. 

Výzkumy a klinické zkušenosti ukázaly, že děti vychovávané pomocí 

psychického trestání se vyznačují až příliš silným svědomím s pocity viny a morální 

méněcenností. U takto trestaných dětí se často formuje labilita, popřípadě může 

docházet k psychosomatickým obtížím a neurózám. Do této kategorie týrání může přejít 

zejména déletrvající chladný přístup rodičů, kteří reagují větami jako „nemám tě ráda, 

když tak zlobíš“, „nedám ti ruku“, „půjdeš z domu“ a dlouho a opakovaně mu 

připomínají jeho čin a provinění (Čáp, Mareš, 2007). 

Do kategorie psychických trestů, které děti mnohdy snášení hůř než tresty 

fyzické, řadí Matějček (2012) i posměšky a zahanbení. Toto jednání je založeno na 

předpokladu, že na základě posměchu druhých se dítě bude stydět a dojde k jeho 

nápravě. Často je ale dítě vystaveno posměškům za věci, které nejsou v jeho moci, jako 

např. nedostatek inteligence. Před takovým jednáním vychovatelů Matějček výrazně 

varuje. 

Za vhodné považuje Mertin (2013) tresty, které ve skutečnosti ani tresty nejsou, 

ale jsou spíše varování nebo výhružka srozumitelná pouze dítěti v konkrétní rodině. 

Jedná se o odstupňování mimiky a gestikulace dospělých - pokrčené čelo, vážná tvář, 

zdvižený prst, přehnané mračení a také vhodné využití oslovení od mazlivých, přes 

neutrální až po ty, které jsou srovnatelné s trestem. 

Zákazy patří k nejběžnějším výchovným prostředkům. Ať už se jedná o zákaz 

oblíbené činnosti nebo odepření oblíbené hračky či hry. Je na rodiči, aby vyhodnotil, co 
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je přiměřené v daném věku dítěti zakázat. Důležité je velmi dobře zvážit, zda zákaz 

nevede k omezení činnosti, která je pro život a vývoj dítěte důležitá, např. sportovní 

aktivity. Za vhodné se dá pro předškolní dítě považovat např. zákaz televizní pohádky, 

počítačové hry nebo omezení sladkostí. 

Metoda přirozených následků 

Mezi tresty patří také metoda, kterou uváděl J. J. Rousseau pod názvem metoda 

přirozených následků. Jedná se o postup, „kdy po nevhodném chování nebo činu 

následuje něco, co může dítě pochopit jako přirozený a nežádoucí následek toho 

chování nebo činu, a ne jako projev vychovatelovy libovůle.“ (Čáp, Mareš, 2007, s. 256) 

Metoda přirozených následků, na rozdíl od jiných typů trestání, pomáhá dítěti 

pochopit, co vlastně učinilo, jaký dosah má jeho chování a že je zapotřebí přispět 

k odčinění toho, co se stalo. Logicky a přirozenou cestou se dítě učí morálnímu chování 

a jednání. V předškolním období může jít o činnosti jako „vylil jsi čaj, tak ho půjdeš 

utřít, rozházel jsi oblečení, tak jej složíš“ apod. 

Osobně tuto metodu považuji za vhodnou v situacích, kdy dítě dobře ví, co 

provedlo a tudíž jasně chápe souvislost s nápravou. Dítě touto cestou vedeme 

k odpovědnosti, k uvědomění si, že náprava škody vyžaduje jistou námahu. Také ve 

věku čtyř, pěti let bychom neměli hodnotit perfektní výsledek, ale již snahu a úsilí 

situaci napravit. Za vhodné považuji, když rodič malému dítěti v konkrétní situaci 

s nápravou pomůže.  

5.3 Jak a kdy trestat 

 Matějček (2012) stejně jako u odměn popisuje pět zásad správného užívání 

trestů. Jedná se o přiměřenost osobnosti a věku dítěte, srozumitelnost, bohatost a 

členitost, neužívání přehnaných trestů a důslednost.  

Mertin (2004, s. 73) uvádí následující pravidla k správnému užívání trestů. 

 Trest by měl následovat co nejdříve po prohřešku. 

 Trest by měl být přiměřený závažnosti provinění. 

 Dítě by mělo vědět, co vlastně udělalo. 
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 Trest nesmí ponižovat. 

 Za jeden prohřešek nemá být dítě dvakrát trestáno. 

 Dítě by mělo vědět přesný termín, kdy trest skončí a podmínky za kterých se 

tak stane. 

 Srozumitelné sdělení dítěti, jak si představujeme nápravu. 

 

5.4 Kolizní situace 

Škála přestupků je v každé rodině individuální, v některých rodinách je na 

prvním místě pořádek a i umazání oblečení hodnotí jako přestupek, jinde se může jednat 

o prohřešky lhaní nebo může jít o úplné drobnosti, které rodina považuje za důležité a 

lpí na jejich dodržování. Někteří rodiče zařazují mezi přestupky i takové situace, které 

vyplývají z nezralosti nervového systému dítěte, malé vyspělosti nebo z některých 

individuálních odlišností. 

„Dítě si musí vždy vše nejprve mnohokrát vyzkoušet, začlenit do existujících 

poznatkových struktur, což v některých případech trvá i celé dětství. Toto praktické 

pokusnictví způsobuje řadu kolizních situací, které vykládáme jako přestupky, zlobení, 

nezdary.“ (Mertin, 2013, s. 15) 

O tom zda rodiče vyhodnotí chování jako přestupek, rozhodují představy o 

cílech výchovy, o životních hodnotách, roli hrají i zkušenosti rodičů z dětství a 

samozřejmě osobní vlastnosti rodičů. Za co trestáme nejběžněji předškolní dítě? Jedná 

se o situace typu: dítě nám skáče do řeči, neposlechne pokynu, křičí, vzteká se, pere se, 

žaluje, dělá nepořádek, dělá rámus, zlobí při jídle, nechce se oblékat nebo jít spát, 

odmlouvá, je drzé nebo používá sprostá slova. 

Existují rodiče, kteří jako by zapomněli na vlastní dětství a předškolní dítě 

hodnotí svýma dnešníma dospělýma očima. Nechápou, že dítě předškolního věku zatím 

dokáže jen minimálně oddálit uspokojení svých potřeb, cokoli chce, chce hned, snadno 

a ihned se rozbrečí. Jeho nervový systém zraje pozvolna, dítě často nevydrží u jedné 

činnosti stejně dlouho jako dospělý. Někteří rodiče bouřlivěji reagují na přestupky, 

pokud se odehrávají na veřejnosti nebo v přítomnosti prarodičů, v takových případech 

se rodiče často začnou „předvádět“ a dítě exemplárně vychovávají. Silněji máme 
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tendenci vnímat také přestupky, které připomínají negativní vlastnosti partnera, rodičů 

nebo i vlastní (Mertin, 2013). 

5.5 Rizika trestů 

Langmeier a Krejčířová (2006) upozorňují, že trestáním je třeba šetřit a je nutné 

užívat trestů diferencovaně, protože nesprávné užívání vede k řadě negativních 

následků.  

 Trest jednat může navodit příliš silné emoční reakce – strach, úzkost, které se 

mohou vyvinout v nežádoucí rysy osobnosti. 

 Často užívaný trest také ztrácí svou účinnost a tím postrádá svůj význam.  

 Častý je jev, kdy trest vede dítě k tomu, aby se vyhýbalo odhalení, než aby 

zanechalo zakázané činnosti, např. ubližování sourozenci může vést ke 

stupňovanému ubližování v nepřítomnosti rodičů.  

 Přísné trestání dítěte rodiči se může stát pro dítě vzorem agresivního chování, 

tzv. identifikace s agresorem. 

 Tělesný silný trest, udělovaný v prudkém afektu, může vyústit ve skutečné 

týrání dítěte. 

Největším nebezpečím trestů je přenášení mocenského modelu do dalších vztahů 

a vtahování dalších účastníků do vyčerpávající hry „kdo z koho“. Nepřiměřené tresty 

poškozují oblast rozvoje osobnosti a také oblast vztahů. Pokud jsou ze strany rodičů 

udělovány opakované tělesné nebo duševní tresty, dojde u dítěte k pocitům zklamání a 

nepochopení až ke ztrátě důvěry (Kopřiva a kol., 2008). 
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6  ZÁVĚR TEORETICKÉ ČÁSTI 

 Systém odměn a trestů představuje pro předškolní dítě významný prostředek 
k regulaci jeho chování. Dítě již ve třech letech ví, co se smí a nesmí dělat a postupně si 
zvnitřňuje sociální a morální normy chování. Má samozřejmě přirozenou tendenci 
porušovat a překračovat pravidla a hranice, aby se dozvědělo, co se v takovém případě 
stane. Tím, že je dítě zprvu orientováno jen na svou osobu a myslí si, že svět existuje 
jen pro něj, velmi těžko přijímá korekce ze svého okolí a je citlivé na tresty. Dítěti však 
kromě příkazů a požadavků musíme ponechat i prostor pro vlastní rozhodování. V řadě 
situací ho nechat realizovat jeho nápady, vyjednávat s ním a dávat mu dostatečný 
prostor pro jeho iniciativu. Neexistují univerzálně úspěšné výchovné postupy. Názory 
odborníků však jednoznačně potvrzují, že správná výchova má být založena více na 
odměnách nežli na trestech. Odměna má za cíl podpořit dobré chování a trest nevhodné 
chování zastavit. Pro předškolní dítě jsou velmi důležité kladné emoční projevy rodičů, 
jako je pohlazení, objetí, úsměv a pochvala. V oblasti trestů jsou při výchově důležité 
již jen náznakové tresty a to v podobě odstupňování gestikulace a mimiky a užívání 
široké škály hlasových projevů. Podstatná je pro předškolní dítě také vazba s prarodiči, 
kteří mají na dítě již dostatek času, jsou tolerantnější ke všem jeho projevům i drobným 
prohřeškům a jsem přesvědčena, že vztah dítěte s prarodiči je vzájemně obohacující. 
V průběhu generací se mění cíle výchovy a s tím i výchovné prostředky. Například 
tělesné tresty jsou dnes v rodinách užívány s úplně jinou intenzitou, než s jakou tomu 
bylo v minulosti, naproti tomu je dnes obtížné rozeznat chvíli, kdy dítě přiměřeně 
odměňujeme materiální odměnou a kdy už dítě četností odměn kazíme. Pro malé dítě 
nemají dárky hodnotu v tom, kolik stály peněz, ale v tom, jak dítě zaujmou a uspokojí 
jeho potřeby. Dovolím si poznamenat ještě jinou rovinu odměny pro dnešní dítě, a to 
pokud vyrůstá v úplné a fungující rodině.  
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II. Praktická část 

7 METODY PRÁCE 

Výzkum jsem uskutečnila v jedenácti rodinách, které mají předškolní dítě a 
vídají se minimálně 1x – 2x měsíčně. Celkem tedy s 33 osobami. Rodičům jsem nejprve 
kladla otevřené otázky z dotazníku pro rodiče a prarodičům ze stejných rodin jsem 
kladla otevřené otázky z dotazníku pro prarodiče. Záměrně se v rozhovoru objevily i 
duplicitní otázky pro rodiče i prarodiče, abych si ověřila pravdivost výpovědí. V těchto 
rodinách jsem uskutečnila i rozhovory s předškolními dětmi. Jak vnímají a rozumí 
odměnám a trestům samy děti, jsem zjistila prostřednictvím motivačních příběhů 
z dětské literatury.   

K získání dat od respondentů jsem použila metodu přímého strukturovaného 
rozhovoru, který umožňuje hlouběji nahlédnout do dané problematiky, přináší 
respondentům vhled k otázce odměn a trestů a umožňuje ho chápat z jeho vlastního 
hlediska. Touto metodou lze získat více informací, např. osobní vzpomínky a zkušenosti 
a také pomáhá odhalovat skutečná úskalí dnešní výchovy z hlediska tématu odměn a 
trestů. Závěry výzkumu vzhledem k velikosti vzorku neumožňují deklarovat obecné 
závěry a kvantitativně hodnotit, lze ale hledat motivy a důvody jednání respondentů a 
analyzovat jejich vztahy. 

7.1 Cíl bakalářské práce  

Výzkum, který jsem uskutečnila je kvalitativně orientovaný a jeho cílem je 
zjistit, jaký význam přikládají rodiče a prarodiče užívání odměn a trestů ve výchově 
předškolního dítěte a jak vnímají odměny a tresty v rodině samotné děti. 

7.2 Výzkumné otázky: 

1. Zjistit, do  jaké míry se prarodiče podílejí na výchově svých vnoučat a jaký 
uplatňují systém odměn a trestů.  

2. Zjistit, zda se rodiče shodnou s prarodiči na užívání odměn a trestu při výchově.  
3. Zjistit, jaké odměny a tresty používala generace prarodičů při výchově svých dětí 

a jak byli oni sami nejčastěji potrestáni nebo odměněni.  
4. Zjistit, jaké konkrétní odměny a tresty rodiče nejvíce uplatňují ve výchově svých 

dětí.  
5. Zjistit, zda rodiče vychovávají své děti tak, jak byli sami vychováváni či zda 

zastávají záměrně jiný typ výchovy.  
6. Zjistit vlastní náhled dětí na odměny a tresty v rodině, do jaké míry jim rozumějí 

a jak je vnímají.  
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7.3 Charakteristika výběrového souboru a organizace šetření 

Výzkum jsem realizovala v období mezi 5. listopadem 2012 a 30. listopadem 
2013. Oslovila jsem celkem 19 rodin s předškolním dítětem, z nichž 15 splňovalo 
podmínku, že se prarodiče vídají s vnoučetem minimálně 1x – 2x měsíčně. Z 15 
třígeneračních rodin bylo 11 rodin ochotno se mého výzkumu zúčastnit, ve dvou 
rodinách se odmítli zúčastnit rodiče a ve dvou rodinách prarodiče. Tyto rodiny jsem 
dále do výzkumu nezařadila. Celkem jsem vedla rozhovor s 33 osobami, 22 dospělými a 
11 dětmi. Zkušenosti s výchovou mohou rodiče a prarodiče považovat za soukromou až 
intimní záležitost, proto považuji za uspokojivý výsledek, že se mi podařilo získat 
důvěru v jedenácti rodinách všech tří generací a všechny rozhovory se podařilo i 
v přátelské atmosféře uskutečnit. 

Vlastní výzkum má charakter sondy, jejíž výsledky se nedají zevšeobecňovat a 
vyhodnocení odpovědí uvádím v konkrétních číslech. Vzhledem k velikosti vybraného 
vzorku proto neuvádím v grafech ani procentuální proporce.  

Individuální rozhovory jsem vedla v domácnostech rodin nebo v kavárně, 
s jednou rodinou se mi podařil uskutečnit rozhovor během letní dovolené. (viz příloha č. 
1 a č. 2) Rozhovory jsem zaznamenávala pomocí diktafonu. Respondentům jsem vždy 
nejprve přečetla výzkumný cíl a poté otázky, které se k cíli vázaly. Rodinným mluvčím 
byla ve většině případů žena, pouze u jedné rodiny byl mluvčím u prarodičů i rodičů 
muž.  

V první části výzkumu uvádím výpovědi prarodičů a rodičů, otázky se vztahují 
k názorům a zkušenostem s užíváním odměn a trestů ve výchově, dále se otázky vážou 
ke vzpomínkám na výchovu v rodině v dětství. Zajímala jsem se o subjektivní 
vzpomínky, pocity a názory všech dotazovaných.  

V druhé části výzkumu shrnuji výsledky a interpretuji výpovědi z rozhovorů 
s rodiči a prarodiči k uvedeným výzkumným otázkám. 

Ve třetí části výzkumu prezentuji odpovědi z rozhovorů s dětmi. Odpovědi dětí 
jsem zaznamenávala doslova a jsou uvedeny v  nezkrácené verzi. (viz příloha č. 4 a č. 5) 

  

7.4 Výsledky výzkumu individuálních rozhovorů s rodiči a prarodiči 

Tabulka č. 1 Věk prarodičů 

mladší než 61 2 
61-65 3 
66-70 4 
71-75 1 
Starší než 75 1 
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Tabulka č. 2 Věk rodičů 

25-30 1 
31-40 8 
41-48 2 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání čtyř prarodičů je vysokoškolské, šesti středoškolské a jeden 
respondent má výuční list. Nejvyšší dosažené vzdělání čtyř rodičů je vysokoškolské a 
sedmi rodičů středoškolské. 

Otázky a odpovědi vztahující se k výzkumné otázce č. 1 

Zjistit, do  jaké míry se prarodiče podílejí na výchově svých vnoučat a jaký uplatňují 
systém odměn a trestů.  

Vyhodnocení otázky č. 1 „Jak často se vídáte se svými vnoučaty?“ 

   č. 1 „Jak často se vídají prarodiče se svými vnoučaty?“ 

Z  výzkumného vzorku 6 prarodičů hlídá svá vnoučata 2-3 krát týdně, 3 rodiny se vídají 
denně, 2 rodiny se vidí se svými vnuky 1 – 2 krát měsíčně, neboť bydlí daleko od sebe. 

Vyhodnocení otázky č. 2 „Jaké odměny a tresty uplatňujete u svých vnoučat?“ 

   č. 2 „Jak nejčastěji odměňují nebo trestají prarodiče vaše dítě?“ 

Jako nejčastější nemateriální odměnu užívají prarodiče nemateriální odměnu 
pochvalu, dále uvádí čtení knížek a materiální odměnu ve formě sladkostí a drobných 
dárků. K otázce trestů všichni dotazovaní prarodiče uvádí, že nejčastěji konfliktní 
situace řeší domluvou a trestají jen výjimečně, zvláště pokud dítě opakovaně 
neuposlechne a vnouče hlídají sami bez přítomnosti rodičů. 7 respondentů prarodičů 
uvádí, že pokud nezabírá domluva, užívají zvýšení hlasu a přísný obličej, potom pohrozí 
např. metličkou, ale dítě fyzicky nepotrestají, 4 rodiny prarodičů volí ve výjimečných 
situacích i fyzický trest. Jsou to ti prarodiče, kteří hlídají svá vnoučata denně a jeden 
prarodič, který hlídá vnoučata několikrát týdně. Výpovědi rodičů k uplatňování odměny 
se shodují s výpověďmi prarodičů. K otázce trestů je v jedné rodině rozpor 
v odpovědích. Prarodiče uvádí, že užívají pro dítě výjimečně i fyzický trest, rodiče 
hovoří o tom, že prarodiče nikdy dítě fyzicky netrestají. Z výpovědí na tuto otázku bych 
ještě doplnila, jak prarodiče vnímají svou roli babičky a dědečka. 

 „Cítím se užitečná a zapomenou na zdravotní problémy.“ 

 „Duševně jsme omládli.“ 

 „Příjemná role, kdy už za děti nemáme zodpovědnost.“ 

 „Rádi pomáháme rodičům, když jsou v práci.“ 
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 „Je třeba se těšit s dětmi v předškolním a ještě mladším školním věku, 
jakmile povyrostou, mají svoje zájmy a intenzita vztahu už taková není.“ 

Z odpovědí prarodičů: 

„Nosím samozřejmě ráda vnučce různé sladkosti, ale nejprve to řeším s jejími rodiči, 
jestli byla hodná, jestli všechno snědla, a pak teprve sladkost dostane.“ 

„Ano používám jeden trest. Mám hrnek se studenou vodou, a když neuposlechne, tak 
vnučku symbolicky poleju. Většinou k tomu nedojde, a vnučka už se zklidní, když jdu pro 
hrníček. Ale funguje to, když jsem ji jen napomínala, tak si z toho nic nedělala.“ 

„Kdybych jí plácla, žalovala by doma, pouze zvýším hlas.“ 

Z odpovědí rodičů: 

 „Největší odměna u babičky je, že může syn blikat na vypínače. To znamená, že jeden 
zapne, druhý vypne, a po celém bytě běhá a „bliká“ na vypínače. Když už je blikání 
dost, tak říkáme, že to žárovku bolí a že by praskla.“  

„Babička s dědou mají na syna metličku, kterou jako přinesl čert, a když nebude 
poslouchat, metlička vyskočí a naseká. Stačí jí pohrozit, zatím to na syna platí.“ 

 „Babička trestá jen slovně, fyzicky nikdy. Ale když je opravdu rozčílená, tak náš syn 
nesmí telefonovat. Velice rád zvedne sluchátko a hraje si, že telefonuje.“ 

 

Vyhodnocení otázky č. 3 „ Jaký je Váš názor na tělesné tresty?“ 

   č. 3 „Jaký je názor prarodičů na tělesné tresty?“ 

Někteří prarodiče přikládají tělesným trestům ve výchově větší důraz, někteří 
tuto formu trestu preferují ve výchově jen výjimečně. Všichni prarodiče se ale shodují v 
názoru, že mírné plácnutí dítěti neublíží, zvláště v nebezpečných situacích. Doplňují, že 
dříve se fyzické tresty používaly ve větší míře a intenzitě než dnes a děti byly obecně 
více poslušné a vychované. V odpovědích rodičů je jednotný názor, že přiměřené 
fyzické tresty prarodiče schvalují.  

Z odpovědí prarodičů: 

„Plácnutí přes zadek ano, přes ruku nebo hlavu určitě ne. Dítěti plácnutí neuškodí a 
rychle si uvědomí, co udělalo špatně. Když vnučka vběhla do silnice, jen tak tak jsem jí 
chytla, tak dostala na zadek.“ 
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„Dnes se výchova velmi liberalizuje a to také není v pořádku, nemyslím, že silné tělesné 
tresty jsou správné, ale občasné plácnutí za opakované zlobení dítěti prospěje, pro malé 
dítě je to rychlý signál.“ 

Z odpovědí rodičů: 

„Říkají např., že jsou občas nezbytné. Nelze s malým dítětem vést smysluplnou diskuzi 
pořád dokola, že do silnice se nesmí běhat. Raději dát přes zadek a zabránit, aby se 
stalo něco horšího, jako že vběhne pod auto.“ 

„V přiměřené míře jsou pro, ale vnoučata už tělesně netrestají.“ 

„Nejsou zastánci fyzického trestání, jen ve výjimečných situacích. Třeba ségra, když 
lhala, to byla asi sedmiletá, tak vím, že dostala od mámy facku.“ 

 

Vyhodnocení otázky č. 4 „Vzpomenete si na konkrétní situaci, kdy jste potrestali 
    vnouče a za co to bylo?“ 

č. 4 „Vzpomenete si na konkrétní situaci, kdy potrestali 
prarodiče vnouče a za co to bylo?“ 

Z výpovědí 4 prarodiče volí výjimečně pro dítě fyzický trest a uvedli i konkrétní 
situace. Ostatních 7 prarodičů užívá pouze slovní pokárání, konkrétní příklad neuvedli. 
Z rodičů si pouze dva vzpomněli na konkrétní situaci, z toho v jednom případě se jedná 
o výchovné zakročení nevlastního prarodiče. 

Z odpovědí prarodičů: 

“Řekla jsem, ať se vnučka oblékne, musela jsem to zopakovat pětkrát, schovávala se a 
utíkala a nakonec mi shodila hodinky, tak jsem šla pro hrníček s vodou a trochu jí 
polila.“  

„Tříletá vnučka kousla pěti letou vnučku v zápalu hry do ucha, lekla jsem se, že má 
ucho prokousnuté, tak dostala naplácáno přes zadek.“ 

„Pouze jednou dostal čtyřletý vnuk hodně přes zadek, vběhnul mi do silnice.“ 

Z odpovědí rodičů: 

„To bylo nedávno, dcera měla od babičky slíbené boty - žabky, ale protože hodně 
zlobila, tak jí je babička prostě nekoupila. Babička je v tomhle důsledná, děti 
nerozmazluje. Když u ní dcera snídá, a nechce jíst, řekne babička „čas na snídani 
vypršel a tak budeš bez snídaně.“ 

 „To jsme právě měli konflikt s tím novým přítelem od mámy. Hlídali nám na víkend 
děti, a když jsme přijeli, tak si mi děti stěžovaly, že ten pán je bil. Což nás hrozně 
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rozčílilo, on je vlastně pro ně cizí člověk, viděli ho jen 3x krát v životě a on si je dovolí 
uhodit.“ 

 

Otázky a odpovědi vztahující se k dílčímu cíli č. 2 

Zjistit, zda se rodiče shodnou s prarodiči na užívání odměn a trestů při výchově.  

Vyhodnocení otázky č. 5 „V čem se shodnete ve výchově vnoučat se svými dětmi?“ 

č. 5 „V čem se shodnete ve výchově dítěte se svými rodiči?“ 

Z výpovědí 10 prarodičů vyplývá, že se s rodiči v přístupu k odměnám a trestům 
převážně shodují, materiální odměnu užívají u vnoučete až po domluvě s rodiči a např. 
v zákazech dodrží to, co rodič dítěti zakázal.  Jeden prarodič vnímá větší neshody 
v rodině v názorech na výchovu. 8 z rodičů uvádí, že se ve výchově s prarodiči shodnou 
a běžné situace řeší a vnímají podobně, zatímco 3 rodiče zmiňovali větší neshody 
ohledně přístupu k výchově, tedy výpovědi se ve dvou rodinách neshodují. 

Z odpovědí prarodičů: 

„Mladí nedávají vnukovi programově žádné sladkosti. Nepřejí si, abych mu cokoli 
dávala, ale já to respektuji. Sladkost je jen za odměnu. Také nedovolují dítěti televizi. 
Když jsem začínala hlídat vnuka, chtěla jsem mu pustit „Kouzelnou školku“, ale snacha 
si to nepřála. Místo „Kouzelné školky“ třeba myjeme podlahu jako pejsek a kočička, u 
toho si povídáme a za odměnu dostane pak vnučka nějakou sladkost.“ 

 „Shodneme se v důslednosti, pokud dcera něco zakáže, tak já jako babička to 
nedovolím, i když dcera třeba odejde do práce a vnuk o něco žadoní“ 

„V zásadních věcech se shodneme, ale třeba se přimlouvám u syna, aby vnuka neuhodil, 
když něco provede. Dnes už se na dětské prohřešky dívám jinak.“ 

Z odpovědí rodičů: 

 „Moji rodiče akceptují naše pravidla, a pokud dítě něco chce, tak mi rodiče volají 
telefonem a ptají se, jestli to mohou nebo nemohou povolit. Protože děti to zkouší a 
myslí si, že maminka to zakáže a babička povolí.“ 

„Je to důslednost ve výchově, i když mamka je ještě důslednější než já, já se to stále 
učím. Shodneme se v dodržení zákazů a v tom, že dítě musí mít určitý řád.“ 

„Je třeba nastavit hranice, jsou situace, kdy nevadí, že syn začne zlobit a akceptujeme 
to. Ale jsou situace, kdy je nutné, aby syn poslechnul a podle toho jednáme. V tom 
máme stejný pohled.“ 
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Vyhodnocení otázky č. 6 „V čem se neshodnete ve výchově vnoučat se svými dětmi?“ 

č. 6 „V čem se neshodnete ve výchově dítěte se svými rodiči?“ 

Jako drobné rozmíšky rodiče často označovali přílišnou úzkostnost prarodičů a 
dopřávání dítěti mnoha sladkostí. Jedna rodina připouští větší problémy, potvrzují to 
odpovědi jak prarodičů, tak rodičů. Tito prarodiče vidí chybu v příliš liberální výchově 
vnučky, která nemá v rodině nastaveny mantinely, nemá řád v jídle a má všechno 
dovoleno, tedy necítí ani žádnou úctu k autoritám. Ve dvou rodinách se odpovědi 
neshodují, zatímco prarodiče o neshodách ve výchově nemluvili, rodiče ano. Výpovědi 
těchto dvou rodičů poukazovaly na to, že babička s dědou vnoučeti všechno dovolí, 
např. dívání se dlouho na televizi, přísun nezdravých jídel, jako např. brambůrky, sladká 
pití, bonbony. Nejčastější výtky prarodičů vůči výchově vnoučat byly ohledně velkého 
množství hraček, které děti mají a kterých si často neváží. 

Z odpovědí prarodičů: 

„Vadí mi, že si vnučka může doma jíst, kdy se jí zachce, dívat se na televizi kdy se jí 
zachce. V jídle nemá řád a má v podstatě všechno dovoleno. Mně se taková volná 
výchova nelíbí, ale nic s tím nezmůžu.“ 

„Dcera kupuje dětem moc oblečení a hraček. Je pravda, že my na drahé dárky neměli 
peníze, ale myslím, že šťastnější tím dneska děti nejsou, naopak si ničeho neváží.“ 

Z odpovědí rodičů: 

 „Někdy se pletou do výchovy, že synovi nemám dávat na zadek, že je to zbytečné. Oni 
to vidí už z pohledu prarodičů, nejsou už tak důslední, jako když vychovávali mne.“ 

„Prarodiče neakceptují naše pravidla. Všechno dovolí a když se pak dcera za pár dní 
vrátí od babičky domů, je jak vyměněná. Odmlouvá, neposlouchá, říká, že babička 
s dědou jí dovolili nečistit si zuby, jíst večer brambůrky apod.“ 

 „Matka mi vyčítá volnější výchovu dcery, já nemám ráda pevný režim, doma byl na mě 
otec přísný, dceři chci dopřát co nejhezčí dětství.“ 

 

Otázky a odpovědi vztahující se k dílčímu cíli č. 3 

Zjistit, jaké tresty a odměny používala generace prarodičů při výchově svých dětí a jak 
byli oni sami nejčastěji potrestáni nebo odměněni.  
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Vyhodnocení otázky č. 7 „Jaké odměny a tresty jste používali při výchově svých dětí 
    nejběžněji?“ 

č. 7„Jak vás nejčastěji odměnili a potrestali rodiče, když jste byli 
dítětem?“ 

Prarodiče nejčastěji uvádí jako nemateriální odměnu pochvalu a jako materiální 
odměnu sladkost. Z oblastí trestů nejčastěji užívali u svých dětí fyzický trest a zákazy, 
tj. zákaz televize, zákaz hraní si s ostatními dětmi. Odpovědi rodičů na tuto otázku se 
shodují s odpověďmi prarodičů, nejčastěji zmiňovali tresty od svých rodičů ve formě 
zákazů, tj. zákaz televize, zákaz hry a fyzického trestu a odměnu ve formě pochvaly a 
sladkostí (viz graf. č. 1 a č. 2). 

Graf č. 1  Odměny užívané prarodiči při výchově svých dětí 

 Pozn.: Počet odpovědí se neshoduje s počtem respondentů, neboť respondenti odpovídají vícero 
možnostmi. 

Graf č. 2  Tresty užívané prarodiči při výchově svých dětí 

 Pozn.: Počet odpovědí se neshoduje s počtem respondentů, neboť respondenti odpovídají vícero 
možnostmi. 

Z odpovědí prarodičů: 

„Já jsem sprchovala svoji dceru od čtyř let pod studenou vodou, když neposlechla nebo 
se vztekala. Také za prohřešky musela klečet v rohu. Řešila jsem takto hodně situací, 
nevěděla jsem si s ní rady.“ 

„Když bylo dceři šest let, tak dostávala často „zaracha“, měla zákaz hrát si 
s kamarádkami před domem a taky za zlobení měla zákaz kroužku gymnastiky.“ 

0

5

10

15

pochvala sladkosti hračky knížka

0

2

4

6

8

10

zákazy fyzický trest izolace od ostatních a
nemluvení s dítětem



43 
 

„Když hrály moje děti na klavír čtyřručně a udělaly chybu, píchala jsem je jehlicí, 
pletla jsem u toho svetry. Ztrácela jsem trpělivost, pořád se při hraní pošťuchovaly. 

„Nejvíce pochvalu a sladkosti.“ 

„Odměna byla cukrovinka, drobná hračka.“ 

Z odpovědí rodičů: 

 „Za zlobení jsem byla bez televize a výjimečně jsem dostala přes zadek, největší 
odměna pro mě byla knížka.“  

 „Pro mě byla největší odměna výlet vlakem s tatínkem. Miluju vlaky od dětství, dnes 
mám už projeté téměř všechny evropské tratě.“ 

„Já si vzpomínám, že jsem jako dítě měla často zákaz dívat se na pohádky. Když jsem 
byla ve školním věku, tak jsem ráda četla a maminka mi za trest zhasínala a nemohla 
jsem si večer číst.“ 

„Nejhorší trest pro mě bylo chování mé mámy. Když jsem jí řekla, že se mi něco 
podařilo v první třídě ve škole a máma mě neposlouchala, několikrát jsem jí to 
zopakovala, až na mě mamka zakřičela, co pořád opakuji to samé, že si z toho nesedne 
na zadek.“ 

Vyhodnocení otázky č. 7a „Jak vy sami jste byli nejčastěji odměněni a potrestáni od 
svých rodičů?“  

Prarodiče zmiňovali nejčastější jako odměnu pochvalu. Sladkosti respondenti 
uvádí hned na druhém místě, ale z odpovědí je zřejmé, že sladkostí si jako děti velmi 
vážily a nebyla pro ně běžná. V otázce trestů hovořili nejčastěji o fyzickém trestu, který 
většinou uplatňoval otec. Většina uvádí, že si s nimi jejich otcové příliš nehráli, a když 
přišli z práce tak spíše výchovně zasahovali. Zajímavá je odpověď, která se umístila 
třetí v pořadí a to domácí práce za trest. Tato odpověď se objevila pouze u prarodičů při 
výchově jejich rodiči (viz graf č. 3 a č. 4). 

Graf č. 3  Odměny, na které ze svého dětství vzpomínají prarodiče 

Pozn.: Počet odpovědí se neshoduje s počtem respondentů, neboť respondenti odpovídají vícero 
možnostmi. 
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Graf č. 4  Tresty, na které ze svého dětství vzpomínají prarodiče 

Pozn.: Počet odpovědí se neshoduje s počtem respondentů, neboť respondenti odpovídají vícero 
možnostmi. 

Z odpovědí prarodičů 

„Rodiče měli velké hospodářství a na lumpárny nebyl čas, hodně jsme museli pomáhat. 
U nás stačila hrozba, když si tatínek odepínal pásek, už jsme poslechly. Hrozný trest pro 
mne a sestru bylo, kdy jsme musely klečet na polínkách. Za trest jsme také čistily boty a 
otrhávaly na políčku brambory.“ 

„Tatínek mně dával často pohlavky nebo jsem měla zákaz chodit ven. Jako nejhorší 
trest z dětství vnímám trest od maminky. Slíbila mi, že když budu mít méně než deset 
trestných bodů za týden, budeme opékat buřty. Vždycky jsem nasbírala více než deset 
bodů, takže jsme buřty nikdy nepekli. Jsem vděčná rodičům, že jsem nemusela dojídat 
jídla, které jsem neměla ráda. A také jsem toto nevyžadovala u svých dětí.“  

„U nás trestal výjimečně pouze otec. Několikrát jsem dostala nasekáno přes nohy důtky, 
to byly takové gumové hadičky a hrozně to bolelo.“ 

„Za odměnu jsem dostala moje první kolo, teda dostala jsem ho dohromady já a ještě 
moji dva bratři, ale měli jsme z něj nesmírnou radost.“ 

„Maminka nás chválila, když jsme se s bratrem pěkně pomodlili. Trestal pouze otec 
velkou vařečkou. Hlídala nás většinou služba, ale ta neměla právo nás trestat, to jsme 
věděli a zlobili jí.“ 

 

Otázky a odpovědi vztahující se k dílčímu cíli č. 4 

Zjistit, jaké konkrétní odměny a tresty rodiče nejvíce uplatňují ve výchově svých dětí. 
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Vyhodnocení otázky č. 8 „Jaké formy odměn a trestů používá vaše dítě při výchově 
nejčastěji? Vyjmenujte.“ 

č. 8 „Jaké formy odměn a trestů používáte při výchově dítěte 
nejčastěji? Vyjmenujte.“ 

Jako nejčastější odměnu rodiče uvádí pochvalu a povzbuzení dítěte, na druhém a 
třetím místě je materiální odměna a to v  podobě hračky a sladkosti. Dále rodiče 
uplatňují často jako odměnu společnou hru a společnou činnost s dítětem. Z odpovědí 
k trestům rodiče nejčastěji používají zákazy, tj. zákazy televize, počítače nebo herní 
konzole, zákaz oblíbené hry nebo činnosti, na druhém místě je zastoupena odpověď 
v podobě verbálního projevu pokárání a na třetím místě je odpověď v podobě izolace 
dítěte (viz graf č. 5. a č. 6). Prarodiče se ve svých odpovědích shodují s odpověďmi 
rodičů, uvádí jako nejčastější odměnu pochvalu a nejčastější trest zákazy. 

Z odpovědí prarodičů: 

„Nejvíce myslím mladí užívají pochvalu, úsměv, společné hraní s dítětem a čtení 
pohádek.“  

„Běžně používají zvýšení hlasu, zákaz počítačových her a zákaz pohádek.“ 

Z odpovědí rodičů: 

„Nejvíce používáme zákazy pohádky na DVD, zákaz tabletu.“  

„My máme nastavený takový systém odměn. První okruh povinností jsou činnosti, které 
dcera plní pro rodinu, doplňuje toaletní papír, prostírá na stůl a krmí křečka. Druhý 
okruh tvoří činnosti, které dělá denně pro sebe – fyzioterapeutické cvičení a logopedie. 
Máme motivační kalendář, do kterého dostane každý večer samolepky. Za každý splněný 
úkol dostane jednu samolepku. Další odměna je pro dceru kapesné. Dostává na týden 
20,- Kč, 10 korun si dává na spoření do kasičky a druhou desetikorunu do peněženky a 
učí se tak hospodařit.“ 

„Plácnutí na zadek, ale syn si z toho nic moc nedělá. Je hodně tvrdohlavý. Zákazy 
vůbec nebere, je mu jedno, když mu zakážeme pohádku nebo oblíbenou hračku najde si 
jinou činnost a je mu to jedno.“ 

„Já nejprve domlouvám, když to nezabírá tak křičím. Když ani to nezabírá, tak plácnu 
na zadek. A když ani to nezabere, tak je pak zákaz pohádek na počítači. Když hodně 
zlobí, tak si nesmí jít hrát s kamarádem na zahradu.“  

„Já se snažím netrestat. Přijde mi, že tresty nefungují a také nejdou dost dobře 
zrealizovat. Dítě trestem sice dovedeš tam, kam chceš, ale nevytvoří to pozitivní vztah 
mezi rodiči a dítětem. Snažím se předcházet situacím a myslím, že nejsem v pozici toho, 
kdo má právo trestat. Někdy trestám v afektu, to ale beru jako vlastní selhání. Správné 
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to není, ale protože jsem jenom člověk, občas k tomu dochází. Jednou mě děti natolik 
vytočily, až mi vylétl bonbón z pusy. Tak od té doby říkám, že už nesmějí zlobit tak, aby 
létaly bonbóny z pusy.“ 

„Odměňujeme pochvalou a sladkostmi. Pokud je dcera hodná, společně si malujeme.“ 

„Pochvalu, ale syn to jako odměnu nepovažuje.“ 

Graf č. 5     Odměny užívané rodiči 

Pozn.: Počet odpovědí se neshoduje s počtem respondentů, neboť respondenti odpovídají vícero 
možnostmi. 

 

Graf č. 6    Tresty užívané rodiči 

Pozn.: Počet odpovědí se neshoduje s počtem respondentů, neboť respondenti odpovídají vícero 
možnostmi. 
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Vyhodnocení otázky č. 9 „Jaký trest je podle vás pro vaše vnouče nejúčinnější?“ 

č. 9 „Jaký trest je pro vaše dítě nejúčinnější?“ 

Osm prarodičů se domnívá, že nejúčinnější trest pro vnouče je zákaz pohádky 
nebo zákaz počítače, 2 prarodiče uvádí zákaz oblíbené činnosti, 1 prarodič neví. 
Z odpovědí 8 rodičů je neúčinnější trest pro jejich dítě různé formy zákazů, např. zákaz 
televize nebo zákaz oblíbené činnosti, 4 rodiče se domnívají, že nejúčinnější trest je 
izolace a nemluvení s dítětem. Rodiče se dvěma dětmi uvádí, že na každé jejich dítě je 
účinný jiný trest. 

Z odpovědí prarodičů: 

„Zvýšení hlasu, zákaz oblíbené pohádky.“  

„Zákaz počítačových her, šestiletý vnuk je u počítače každý den, to je pro něj nejhorší 
trest.“ 

„ Rodiče příliš vnučku netrestají, nejúčinnější trest to opravdu nevím.“ 

Z odpovědí rodičů: 

„Na syna musím být přísnější, stále diskutuje a odmlouvá. Když opravdu neposlouchá, 
tak mi musí dát jednu hokejovou kartičku, pokud pak doma s něčím pomůže a odčiní si, 
tak mu jí vrátím zpět. Dcera je naopak velmi mírná povaha, když malinko zvýším hlas, 
hned jí to rozpláče.“  

„Na syna toho moc neplatí, jen to plácnutí přes zadek. Na chvíli ho to zklidní.“ 

 „Jednou byl manžel tak rozčílený, že pohrozil synovi, že ho dá do dětského domova, 
řekl mu, že když se mu doma nelíbí a ubližuje neustále sestře, tak půjde z domu.“ 

 „Pro starší dceru je to zákaz čtení večerní pohádky. A pro mladší je to zákaz zmrzliny.“ 

 

Vyhodnocení otázky č. 10 „V jakých situacích nejčastěji odměňují a trestají rodiče 
    své dítě? Vyjmenujte.“ 

č. 10 „V jakých situacích nejčastěji odměňujete a trestáte své 
 dítě? Vyjmenujte.“ 

Rodiče nejčastěji volí odměnu za vydařenou činnost dítěte, často materiální 
odměnu užívají i bez nějakého důvodu, jen proto, že chtějí udělat dítěti radost. Rodiče 
nejčastěji děti trestají za opakované neuposlechnutí. Rodiny se dvěma dětmi nejčastěji 
trestají za ubližování sourozenci. Tři rodiče přiznali, že někdy trestají i za nešikovnost, 
když dítě něco rozbije nebo polije, ale považují to za vlastní selhání (viz graf č. 7 a č. 
8). Prarodiče vnímají, že rodiče nejčastěji odměňují dítě za různé činnosti, které se mu 
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daří. K otázce trestů prarodiče nejčastěji zmiňují potrestání za neposlušnost a ubližování 
sourozenci. 

Z odpovědí prarodičů: 

„Pokud vnuk vícekrát neposlechne, tak rodiče zvyšují hlas a vyhrožují různými zákazy, 
ale pak nakonec nic nezakáží.“ 

 „Rodiče hodně chválí, za každou činnost, která se vnučce podaří. Když je po nemoci, 
může si vnučka vybrat nějakou hračku, aby jí udělali radost.“ 

Z odpovědí rodičů: 

„Nejvíce mě vytáčí, když telefonuju a ona na mě mluví a dožaduje se pozornosti. 
Dopředu jí upozorním, že budu mít třeba důležitý pracovní hovor a ona to běžně 
nerespektuje.“  

„Nedávno dostala na zadek, když jsme na dovolené opékali buřty a já jí poprosila, ať už 
opečené buřty podrží na talířku. Jen jsem se otočila pro hořčici, a dcera buřty vysypala 
do popela. Tak to mě tak vytočilo, že dostala přes zadek.“ 

Graf č. 7   V jakých situacích odměňují rodiče své dítě? 

Pozn.: Počet odpovědí se neshoduje s počtem respondentů, neboť respondenti odpovídají vícero 
možnostmi. 

Graf č. 8   V jakých situacích trestají rodiče své dítě? 

Pozn.: Počet odpovědí se neshoduje s počtem respondentů, neboť respondenti odpovídají vícero 
možnostmi. 
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Otázky vztahující se k cíli č. 5  

Zjistit, zda rodiče vychovávají své děti tak, jak byli sami vychováváni či zda zastávají 
záměrně jiný typ výchovy.  

 

Vyhodnocení otázky č. 11 „Myslíte si, že vaše dítě vychovává své děti podobně, jako 
    jste vychovávali vy je?“  

 č. 11 „Myslíte si, že vychováváte své děti podobně, jako jste 
 byli vychováni vy?“  

V odpovědích se 10 prarodičů domnívá, že jejich dítě vychovává své 
dítě podobně a v klíčových situacích jedná stejně. Jeden prarodič připouští, že jejich 
dcera zvolila záměrně opačný typ výchovy. Na tuto otázku 9 rodičů odpovědělo, že 
vychovávají své děti podobně, jako je vychovávali jejich rodiče. Dva rodiče uvádí, že 
volí záměrně jiný typ výchovy, než volili jejich rodiče, tedy v jedné rodině se výpovědi 
neshodují. 

Z rozhovorů bych na tuto otázku ještě doplnila, jak prarodiče hovořili o dnešních 
předškolních dětech. 

 Jsou více náročné. 

 Jsou agresivní a drzé. 

 Jsou více informované a rozvíjejí se rychleji. 

 Nejsou vedeny k velké kázni. 

 Jsou hravé a spontánní a mají více možností společných aktivit s rodiči. 

 Mají méně času hrát si sami, jejich čas je více organizovaný (kroužky, návštěvy, 
sport). 

Z odpovědí prarodičů: 

„Řekla bych, že dcera vychovává děti ke stejným hodnotám a vede děti obdobně. Její 
výchova se ale mírnější a méně důsledná, než kterou jsem uplatňovala já. Na druhou 
stranu s dětmi více tvoří a společně podnikají různé sporty.“ 

„Syn vychovává vnuka podobně, jako jsme vychovávali my jeho. Měli jsme pevný řád a 
děti jsme příliš nerozmazlovali.“ 

 „Myslím, že máme stejný pohled na výchovu, ale například 5,5 letá vnučka, neumí říct 
prosím a děkuji a pozdravit sousedy, to myslím, že už je na to dost velká. Rodiče ji 
k tomu zatím nijak nevedou.“ 
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Z odpovědí rodičů: 

„Myslím, že podobně ano. Ale mamka je více důsledná. Mamka třeba řekne, ať si dcera 
sní chleba u stolu, a já řeknu, ať si ho vezme do ruky už na cestu.“  

„Naši byli hodně přísní, naše děti vedu volněji, i když asi taky dost přísně, podle reakce 
mého okolí.“ 

„Vychovávám děti podobně, mamka nás např. hodně chválila a já se snažím děti taky 
hodně chválit. Je pravda, že manžela doma příliš nechválili a naše děti taky málokdy 
pochválí.“ 

 

7.5. Shrnutí výsledků a interpretace výpovědí rodičů a prarodičů k cíli č. 1. 

Cíl č. 1: Zjistit, do  jaké míry se prarodiče podílejí na výchově svých vnoučat a jaký 
uplatňují systém odměn a trestů.  

Z výpovědí respondentů k první výzkumné otázce lze uvést, že prarodiče 
představují velkou pomoc pro mladou rodinu a jejich role je především hlídací a 
pečovatelská. Z odpovědí prarodičů k užívání odměn vyplývá, že prarodiče nejčastěji 
odměňují vnoučata nemateriální odměnou pochvalou, dále čtením knížek a materiální 
odměnou sladkostmi a drobnými dárky. V sedmi rodinách prarodiče vnoučata nikdy 
fyzicky netrestají, volí pouze domluvu, zvýšení hlasu, přísný obličej nebo pohrozí např. 
metličkou. Jen ve třech rodinách, kde navštěvují prarodiče svá vnoučata denně a v jedné 
rodině, kde prarodiče navštěvují vnouče vícekrát týdně, tj. celkem ve 4 rodinách, 
používají prarodiče pro dítě výjimečně fyzický trest. V jedné rodině je neshoda 
v odpovědích, prarodiče volí pro své vnouče výjimečně i fyzický trest, zatímco rodiče 
hovoří o prarodičích, že nikdy dítě fyzicky netrestají. Mohu se domnívat, že prarodiče 
buď tyto situace neventilují před rodiči dítěte, nebo mi rodiče záměrně v rozhovoru 
fyzický trest udělovaný prarodičem neuvedli. Prarodiče často hovořili o tom, že jsou 
vnoučata naplněním a radostí života, v odpovědích zmiňovali, že se cítí užiteční a jsou 
rádi, že mohou mladé rodině pomoci. Z výpovědí také vyplývá, že prarodiče trestají 
vnoučata pouze výjimečně a to v situacích, které se stávají pro dítě nebezpečné nebo 
pokud dítě opakovaně neuposlechne. Všichni respondenti shodně sdílejí názor, že 
fyzické potrestání dítěte je v pořádku a do výchovy patří, avšak každý respondent 
přikládá jiný důraz při uplatňování této formy trestu. Výpovědi prarodičů i rodičů 
vztahující se k  cíli č. 1 se shodují, kromě výpovědi jedné rodiny na otázku č. 2.  
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Shrnutí výsledků a interpretace výpovědí rodičů a prarodičů k cíli č. 2. 

Cíl č. 2: Zjistit, zda se rodiče shodnou s prarodiči na užívání odměn a trestu při 
výchově.  

Z rozhovorů vyplynulo, že v 8 rodinách nemají zásadní rozpory ve výchově. 
Jako drobné rozmíšky rodiče označovali např. přílišnou úzkostnost prarodičů, snahu 
prarodičů organizovat činnosti a režim v rodině, přimlouvání se za dítě, aby nebylo 
potrestáno,  dopřávání dítěti příliš mnoho sladkostí a pod. Jedna rodina připouští větší 
problémy, potvrzují to odpovědi jak prarodičů, tak rodičů. Tito prarodiče vidí chybu 
v příliš liberální výchově vnučky, která nemá v rodině nastaveny mantinely a neklade se 
žádný důraz na dodržování pravidel. Dále vnímají, že vnučku rodiče vedou k nízké 
kázni a dítě necítí žádnou úctu k autoritám. Ve dvou rodinách se odpovědi neshodují, 
zatímco prarodiče o neshodách ve výchově nemluvili, rodiče ano. Výpovědi těchto 2 
rodičů směřovaly k problému, že babička s dědou vnoučeti všechno dovolí, např. dívání 
se dlouho na televizi a konzumaci nezdravých jídel a pochutin. Nejčastější výtky 
prarodičů vůči výchově vnoučat byly ohledně velkého množství hraček, které děti mají 
a kterých si často neváží. Někteří prarodiče uvádějí osobní postřeh, že dříve byla daleko 
větší úcta dětí k prarodičům, zatímco dnes označují vztah prarodičů s vnoučaty jako 
vztah kamarádský. Zároveň rodiče často zmiňovali, že i přes drobné neshody jsou 
prarodičům velmi vděčni, že jim pomáhají.   

 

Shrnutí výsledků a interpretace výpovědí rodičů a prarodičů k cíli č. 3. 

Cíl č. 3: Zjistit, jaké odměny a tresty používala generace prarodičů při výchově svých 
dětí a jak byli oni sami nejčastěji potrestáni nebo odměněni.  

Generace prarodičů nejčastěji užívala při výchově svých dětí fyzický trest a 
zákazy, odměnu nejčastěji uplatňovali ve formě ústní pochvaly a na druhém místě ve 
formě materiální odměny sladkosti. Odpovědi rodičů se na tuto otázku shodují 
s odpověďmi prarodičů. Nejčastěji zmiňují, že je rodiče odměňovali pochvalou a trestali 
fyzicky nebo různými druhy zákazů. Uvedla bych zajímavý poznatek z rozhovorů k této 
otázce. Z  výzkumného vzorku dnešní generace prarodičů většina uvádí, že při výchově 
svých dětí uplatňovali tělesné tresty většinou otcové, zatímco z odpovědí generace 
rodičů vyplývá, že dnes uplatňují tělesné tresty v rodinách převážně matky. To je velice 
zajímavé zjištění, které by se mohlo stát tématem pro další výzkum. Dále z výpovědí 
prarodičů na otázku „jak oni sami byli rodiči trestáni a odměňováni“ vyplývá, že dříve 
byly tělesné tresty užívány s daleko větší razancí a intenzitou než je tomu v dnešní době 
a trestal v rodině většinou jejich otec (praprarodič). Pro upřesnění je třeba zmínit, že 
prarodiče do svých vzpomínek o výchově předškoláka často zahrnují i zkušenosti 
z jejich mladšího školního období. S odstupem času, již pochopitelně nedokáží přesně 
identifikovat časové úseky, ke kterým se váží jejich vzpomínky. Z výpovědí se dá 
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vyhodnotit, že tresty, které užívali praprarodiče u prarodičů, dále prarodiče u svých dětí, 
a dnešní rodiče u svých dětí, se posunují od tělesných trestů k zákazům. 

 

Shrnutí výsledků a interpretace výpovědí rodičů a prarodičů k cíli č. 4. 

Cíl č. 4: Zjistit, jaké konkrétní odměny a tresty rodiče nejvíce uplatňují ve výchově 
svých dětí.  

Nejčastěji rodiče uvádí nemateriální odměnu ve formě pochvaly a povzbuzení 
dítěte, druhou nejčastější odměnu volí materiální, tj. sladkosti a hračky. V rodinách se 
dvěma dětmi se rodiče shodují, že pro každé dítě je odměnou a trestem něco jiného. 
V rozhovorech se prokázalo, že dnešní rodiče volí jako odměnu pro dítě často společné 
činnosti, jako např. sportování, kulturní a zábavné akce, apod. Naproti tomu prarodiče 
při výchově svých dětí odměnu ve formě oblíbené činnosti takřka nezmiňují. Tato 
skutečnost patrně vyplývá z faktu, že v dnešní době jsou daleko větší možnosti pro 
společné aktivity rodičů s dětmi. Rodiče jednoznačně nejvíce uplatňují tresty ve formě 
zákazů, tj. zákaz televize, DVD, počítače, zákaz oblíbené hry nebo činnosti, druhý 
nejčastější trest byl uveden v podobě verbálního projevu pokárání. Verbální projev 
pokárání jistě používali i prarodiče ve výchově svých dětí, ale v rozhovorech tuto formu 
trestu již nezmiňovali. Užívání fyzického trestání respondenti uvedli až na čtvrtém 
místě, hned po trestu v podobě izolace a nemluvení s dítětem. Zákazy považují rodiče 
pro dítě také jako neúčinnější trest a to nejčastěji za opakované neuposlechnutí a 
ubližování sourozenci. Z rozhovorů jednoznačně vyplývá, že rodiče při výchově více 
odměňují, než trestají. Rodiče také uvádějí, že reagují na chování dítěte podle toho, 
v jaké se nacházejí momentální náladě a jakou konkrétní situaci zrovna řeší. Odpovědi 
prarodičů se na tuto otázku shodují s odpověďmi rodičů. 

 

Shrnutí výsledků a interpretace výpovědí rodičů a prarodičů k cíli č. 5. 

Cíl č. 5: Zjistit, zda rodiče vychovávají své děti tak, jak byli sami vychováváni či zda 
zastávají záměrně jiný typ výchovy.  

Výpovědi prarodičů a rodičů se na tuto otázku u 9 rodin shodují a vyplývá, že 
rodiče zastávají podobný způsob výchovy, jakým byli vychováni oni sami. V jedné 
rodině přiznávají větší neshody ve výchově, kdy mladá rodina volí velmi liberální 
vedení a s prarodiči dochází k neshodám při výchově vnoučete. V jedné rodině se 
výpovědi rodičů a prarodičů na tuto otázku rozcházejí, zatímco prarodiče uvádí 
podobnost ve výchově, rodiče vypovídají, že záměrně zvolili opačný způsob výchovy. 
Tito rodiče uvádí, že v dětství měli autoritativní rodiče, kteří v rodině převážně 
přikazovali. Proto se dnes ve výchově svých dětí snaží o citlivější přístup, snaží se 
hledat ve výchově kompromisy, i když připouští, že je nutné stanovit pro dítě jisté 
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meze. Lze se tedy domnívat, že se v trestání odráží osobní zkušenost rodičů ze svého 
dětství. Na daném vzorku je v rodinách převaha demokratického stylu výchovy, který je 
charakteristický zejména respektováním dítěte jako samostatné osobnosti.  

 

7.6 Rozhovory s dětmi 

Cílem individuálních rozhovorů s dětmi bylo zjistit, co je pro dítě odměnou a co 
trestem a jak těmto výchovným prostředkům rozumí. K motivaci dětí jsem si připravila 
modelové situace, prostřednictvím kterých jsem dítěti přiblížila krátký příběh spojený 
s odměnou a trestem. 

Rozhovory byly strukturované, otázky byly sice pevně dány, ale v rozhovoru 
jsem reagovala i na myšlenky dětí nesouvisející k tématu, aby povídání bylo pro děti co 
nejvíce přirozené. Otázky byly otevřené, vedoucí k co nejširšímu vyjádření dětských 
myšlenek a pocitů. Většinu dětí jsem neznala a vždy jsem nejprve potřebovala navázat 
s dítětem kontakt, abych postupně získala jeho potřebnou důvěru a ochotu k rozhovoru. 
Podle povahy dětí se některé rozpovídaly, jiné ne. Snažila jsem se vést rozhovor 
s každým dítětem přibližně deset až dvanáct minut, aby udržely pozornost a aktivně 
spolupracovaly. Rozhovory jsem zaznamenávala pomocí diktafonu, který byl umístěn 
v blízkosti dětí a děti neodváděl od pozornosti. Motivační příběhy jsem připravila dva, 
jeden na pojem odměna, druhý na pojem trest. Na každém motivačním listu je krátký 
příběh s obrázkem, který konkrétní situaci vystihuje. Pro přiblížení ústřední postavy 
příběhu, jsem vyrobila papírového kluka Oskara, se kterým jsme v rozhovoru pracovali. 
První otázkou jsem si nejprve ověřila, že dítě příběhu rozumí a chápe, co se v příběhu 
odehrálo. Další otázky mají za cíl zjistit, z jaké odměny má dítě největší radost, jaký 
trest je pro dítě silný a jaké tresty zná z vlastní zkušenosti. Odpovědi jsou autentické a 
doslovně zaznamenané. (viz příloha č. 5 a příloha č. 6) K vybraným otázkám jsem pro 
lepší názornost připojila grafy. 

Tabulka č. 3 Věk dotazovaných dětí 

 4 roky 5 let 6 let Celkem 
Dívka - 3  3  6 
Chlapec 1  2  2  5 
 

Modelová situace k pojmu odměna 

„Na obrázku je chlapeček Oskar, je mu pět let a chodí do školky. Rodiče Oskarovi 
slíbili, že mu koupí pejska. Pejska dostane za odměnu, když se bude do školky každé 
ráno sám oblékat. Oskar si pejska moc přál, tak se celý rok sám oblékal a pejska 
nakonec dostal.“ (viz příloha č. 3) 
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Dětem jsem postupně pokládala tyto otázky: 

1/ Za co dostal Oskar pejska?  

2/ Jak tebe maminka nebo tatínek odměňuje? 

3/ Z jaké odměny jsi měl největší radost? 

4/ Za co ti maminka nebo tatínek dají odměnu nebo tě pochválí? 

5/ Je pro tebe větší odměna pochvala nebo sladkost? 

 

Modelová situace k pojmu trest 

„Oskar je někdy hodný, ale někdy také zlobí. Podívej se na obrázek, co udělal Oskar 
dnes. Házel svému pejskovi Brokovi klacek, až najednou špatně zamířil a klacek hodil 
přímo do okna a okno rozbil. Tatínek to zahlédl a hned se přísně zeptal, kdo rozbil to 
okno.  Ale Oskar se nepřiznal a řekl, že okno rozbil pejsek Brok.“ (viz příloha č. 4) 

Dětem jsem postupně pokládala tyto otázky: 

1/ Za co se tatínek na Oskara mohl zlobit? 

2/ Jak bys potrestal Oskara ty? 

3/ Stalo se ti někdy, že jsi zalhal jako Oskar? 

4/ Za co se na tebe maminka nebo tatínek zlobí?  

5/ Jak tě maminka nebo tatínek za zlobení potrestají? 

6/ Je pro tebe horší trest zákaz pohádky nebo naplácání? 

 

7.7 Analýza a zhodnocení řízeného rozhovoru s dětmi na téma odměna 

Vyhodnocení otázky č. 1  

 „Za co dostal Oskar pejska?“ 

Všech 11 dětí příběhu porozumělo a odpovědělo správně. 7 dětí konkrétně uvádí, že 
Oskar dostal pejska za to, že se sám oblékal, 4 děti uvádí důvod, že Oskar nezlobil. 

Vyhodnocení otázky č. 2 „Jak tebe maminka nebo tatínek odměňuje?“  

Na tuto otázku 9 dětí uvedlo materiální odměnu, z toho 5 dětí odpovědělo 
sladkost, 3 děti odpověděly hračky, 1 dítě samolepky a peníze. 1 dítě si pod pojmem 
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odměna vybavilo návštěvu aquaparku a 1 dítě odpovědělo, že dostává „všechno“ ( viz 
graf. č. 9).   

Graf č. 9   Odměny, které dostávají děti od rodičů

 

 

Vyhodnocení otázky č. 3 „Z jaké odměny jsi měl největší radost?“ 

Na tuto otázku všech 11 dětí uvedlo, že největší radost mají z materiální 
odměny, z toho 10 dětí považuje za největší odměnu hračku, 1 dítě uvedlo sladkost (viz 
graf č. 10).  

Graf č. 10   Odměna, z které má dítě největší radost  

 

 

Vyhodnocení otázky č. 4 „Za co ti maminka nebo tatínek dají odměnu nebo tě 
pochválí?“ 

Nejvíce dětí si uvědomuje, že dostává odměnu nebo pochvalu za to, když dojí 
jídlo. Druhá nejčastější odpověď je vydaření nějaké činnosti, jako např. hraní na flétnu, 
zpěv, malování apod. Záměrně jsem tuto otázku formulovala „za co dostává dítě 
odměnu nebo pochvalu“, neboť předškolní dítě si pod pojmem odměna vybaví pouze 
materiální podobu a nikoli psychickou podobu (viz graf č. 11). 
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Graf č. 11 Za co ti maminka nebo tatínek dají odměnu nebo tě pochválí? 

  
Pozn.: Počet odpovědí se neshoduje s počtem respondentů, neboť respondenti odpovídají vícero 
možnostmi. 

Vyhodnocení otázky č. 5 „Je pro tebe větší odměna pochvala nebo sladkost?“ 

Na tuto otázku odpovědělo 9 dětí bez rozmýšlení sladkost, 1 dítě odpovědělo pochvalu 
a 1 chlapec odpověděl „modelová železnice“ a pochvalu ani sladkost v odpovědi 
nezvolil (viz graf č. 12). 

Graf č. 12  Je pro dítě větší odměna pochvala nebo sladkost? 

Pozn.: Počet odpovědí se neshoduje s počtem respondentů, neboť respondenti odpovídají vícero 
možnostmi 

 

7.8. Analýza a zhodnocení řízeného rozhovoru s dětmi na téma trest 

Vyhodnocení otázky č. 1 „Za co se tatínek na Oskara mohl zlobit?“ 

Po přečtení příběhu 6 dětí odpovědělo, že se tatínek zlobí za to, že Oskar rozbil 
okno. Dalších 5 dětí dokázalo odpovědět, že se tatínek zlobí za rozbité okno a za to, že 
Oskar lhal. Děti, které odpovídaly pouze „rozbité okno“ byly 4-5leté a jeden chlapec 
šestiletý. Děti, které odpovídaly, že se tatínek zlobí za rozbité okno a za lhaní byly 
šestileté. 

Vyhodnocení otázky č. 2 „Jak bys potrestal Oskara ty?“ 

Na tuto otázku děti odpovídaly vícero možnostmi, 6 dětí odpovědělo tělesný 
trest, jako naplácání přes zadek nebo přes pusu, 1 chlapec dokonce odpověděl, „že by 
ho zabil“. 4 děti by Oskarovi vyhubovaly a zlobily by se na něj. 3 děti volily jako trest 
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zákazy, 1 dítě uvedlo vybrat peníze z kasičky, aby se okno zaplatilo. 1 dítě nevědělo a 
žádný trest neuvedlo. 

Vyhodnocení otázky č. 3 „Stalo se ti někdy, že jsi zalhal jako Oskar?“ 

Na otázku 8 dětí uvedlo, že někdy zalžou nebo si vymýšlí. 3 děti odpověděly, že 
nelžou nikdy. Některé děti v odpovědích důrazně dodávaly, že „okno ale nikdy 
nerozbily“. 

 

Vyhodnocení otázky č. 4: „Za co se na tebe maminka nebo tatínek zlobí?“ 

Z grafu vyplývá, že nejvíce dětí si uvědomuje, že se na ně rodiče zlobí za to, že 
odmlouvají a neposlouchají (viz graf č. 13).  

Graf č. 13  Za co se na tebe maminka nebo tatínek zlobí? 

Pozn.: Počet odpovědí se neshoduje s počtem respondentů, neboť respondenti odpovídají vícero 
možnostmi 

 

Vyhodnocení otázky č. 5 „Jak tě maminka nebo tatínek za zlobení potrestají?“ 

Z grafu vyplývá, že děti z  výzkumného vzorku nejčastěji zažívají trest od rodičů ve 
formě zákazů, nejčastěji zákaz TV, počítače, hry. Hned na druhém místě je izolace od 
ostatních, kterou uvedly 4 děti, v kombinaci s fyzickým trestem nebo zákazem pohádky 
(viz graf č. 14). 
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Graf č 14   Tresty, které děti zažívají od rodičů 

 Pozn.: Počet odpovědí se neshoduje s počtem respondentů, neboť respondenti odpovídají vícero 
možnostmi. 

 

Vyhodnocení otázky č. 6 „Je pro tebe horší trest zákaz pohádky nebo naplácání?“ 

Pro děti je jednoznačně horším trestem zákaz pohádky, než naplácání přes zadek. Na 
otázku, proč tomu tak je, většina děti odpovídala, že naplácání je jen chvilka, ale když je 
vypnutá pohádka, tak s tím nejde nic dělat (viz graf č. 15). 

Graf č 15  Je pro tebe horší trest zákaz pohádky nebo naplácání? 

 

 

7.9 Závěr rozhovorů s dětmi  

Zvolené modelové situace k pojmu odměna i trest byly pro všechny děti 
srozumitelné a myslím si, že je i dostatečně zaujaly. Děti byly ochotné o tématu aktivně 
hovořit, některé byly spontánnější a hovořily více, některé byly více uzavřené, ale všech 
11 dětí situacím rozumělo, což jsem si ověřila na otázce č. 1 „Za co dostal Oskar 
pejska“. Na otázku č. 2 „Jak tebe maminka nebo tatínek odměňuje“ si děti nejčastěji 
vybavily materiální odměnu a to v podobě sladkosti a dále pak hračky. Na otázku č. 3 
„Z jaké odměny jsi měl největší radost“ uvedly všechny děti materiální odměnu, z toho 
10 dětí hračku a 1 dítě sladkost. Na formulaci otázky č. 4 „Za co ti maminka nebo 
tatínek dávají odměnu nebo tě pochválí“ děti dobře reagovaly a nejčastěji si vybavily 
situace spojené s odměnou za dojedení jídla a za vydařenou činnost. Závěrečná otázka 
k odměně „Zda je pro tebe větší odměna pochvala nebo sladkost“ jednoznačně 
převažovala odpověď sladkost, což je potvrzením toho, že pro předškolní dítě je 
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materiální odměna nejvíce srozumitelná, dítě sladkost vnímá fyzicky, tedy je pro něj 
spojená s příjemnými pocity. 

Na první otázce k pojmu trest jsem si také nejprve ověřila, jak děti rozuměly 
modelové situaci. Starší šestileté děti dokázaly odpovědět, že se tatínek zlobí na Oskara 
jednak za rozbité okno, ale i za to že lhal. V otázce č. 3 „Stalo se ti někdy, že jsi zalhal 
jako Oskar“, většina dětí přiznala, že si někdy vymýšlí. Lze uvést, že u předškolního 
dítěte, které se teprve učí poznat rozdíl mezi fantazií a realitou nejde z jeho strany vždy 
o záměrnou lež, ale dotváří si realitu svou bohatou představivostí. Proto možná většina 
dětí odpovídala bez ostychu a lhaní přiznala.  V otázce č. 2 „Jak bys potrestal Oskara 
ty“ a v otázce č. 5 „Jak tebe maminka nebo tatínek za zlobení potrestají“ jsem zjistila, 
jak jsou trestané samy děti. V otázce č. 2 děti nejčastěji zmiňovaly pro Oskara fyzický 
trest, zatímco v otázce č. 5 nejčastěji uvedly, že jsou od rodičů nejčastěji trestány 
různými druhy zákazů. Je možné, že děti v otázce č. 2 zvolily pro Oskara fyzický trest 
právě proto, co si oni sami vnitřně přejí a tedy považují fyzický trest za přijatelnější, než 
různé formy zákazů. Zákazy jednoznačně děti považují za horší trest, než trest fyzický, 
jak vyplývá z otázky č. 6. Podle výpovědí dětí lze říci, že nejčastěji se rodiče zlobí za 
odmlouvání a neposlušnost, jak uvádím v otázce č. 4.  
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8 DISKUSE 

Při realizaci rozhovorů vyplynulo, že rodiče i prarodiče rozuměli všem 
kladeným otázkám a neměli větší problémy s jejich zodpovězením. Jak ukázala získaná 
data, rodiny spatřují v odměnách i trestech účinný výchovný prostředek, který vede 
k posilování žádoucího chování dítěte a většina doporučených zásad není rodičům a 
prarodičům cizí. V některé rodině přikládají větší význam důraznějším prostředkům, 
v některých rodinách méně. Realizace výzkumné sondy probíhala ve všech rodinách ze 
střední sociální vrstvy. Zajímavé by bylo rozšířit výzkum na větší vzorek respondentů a 
poté porovnat tyto výsledky, případně rozšířit výzkum i na rodiny z jiné, např. nižší 
sociální skupiny.  

V teoretické části pedagogové a psychologové považují užívání psychických 
trestů za nevhodný výchovný prostředek, kdy zejména dlouhodobý přístup ve formě 
odpírání kladného emočního vztahu dítěti může způsobit až labilitu a psychosomatické 
obtíže, ve výzkumu se tato forma trestu objevila u několika rodičů, např. ve formě 
izolace a nemluvení s dítětem. Naopak fyzické tresty užívá většina rodičů uvážlivě a 
spíše symbolicky, jak doporučují i odborníci. Obě generace nejdéle přemýšlely, v čem 
se rodiče a prarodiče ve výchově shodují a neshodují. Tato otázka pro ně byla nejtěžší, 
ale zároveň je přiměla více se zamyslet nad tím, co v rodině dobře funguje, k čemu děti 
vedou a v čem mají rozdílné názory.  

Prarodiče ve svých výpovědích často uváděli, že tělesné tresty užívali v rodině 
většinou otcové, zatímco z odpovědí generace současných rodičů vyplývá, že dnes 
uplatňují tělesné tresty v rodinách převážně matky. Domnívám se, že důvodem může 
být podnikatelská či manažerská činnost mnoha otců, kteří pracují do pozdních 
večerních hodin, často včetně víkendů a s dětmi tak tráví minimum času. Matky pak 
přebírají část jejich výchovné role. Jev, který se také ve výzkumu objevil, je trestání 
vnoučete nevlastním prarodičem. Dnes, kdy přibývá rodin s nevlastními dětmi, je 
v těchto rodinách daleko těžší řešit otázky výchovy, potažmo uplatňovat tresty.  

Prarodiče hovořili nejen o oblasti odměn a trestů, ale i o tom, jak vnímají 
chování dnešních děti.  Mezi nejčastější postřehy patřilo, že jsou dnešní děti více 
náročné, vzrůstá u nich tendence k agresivnímu chování vůči sobě navzájem, ale i vůči 
dospělým, jsou ale oproti tomu mnohem více informované a mají více znalostí, než měli 
oni. Lze říci, že většina rodičů se snaží rozvíjet své dítě již od nejútlejšího věku různými 
zájmovými kroužky, sporty a jinými aktivitami. Nemusí to být pouze pozitivum pro 
dítě, ale také do jiné míry negativum. Dítě je neustále organizované, nemá možnost 
volby a absentuje čas a prostor pro volnou hru. U dítěte tak přirozeně nedochází 
k uspokojování jeho potřeb a stává se přetěžovaným. Otázkou také je, kolik rodičů 
přikládá ve výchově významu a rozvoji např. morálních hodnot.  

Hlavním cílem rozhovorů s předškolními dětmi bylo zjistit, jak oni sami rozumí 
a chápou odměňování a trestání v rodině. Odpovědi dětí jsem dále neporovnávala a 
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nevyhodnocovala v rámci každé jednotlivé rodiny s jejich rodiči a prarodiči, neboť 
jejich odpovědi nemají natolik vypovídající hodnotu, abych mohla vyvozovat platné a 
faktické závěry. Pro případné další šetření bych např. zvolila stejné modelové situace 
jak pro rodiče, tak pro jejich dítě a s výsledky bych mohla dále pracovat a vyhodnotit je. 

Děti na zvolené modelové situace reagovaly velmi dobře a dostaly dostatek 
prostoru pro vyjádření svých pocitů a zkušeností. Nejvíce mě překvapila odpověď dětí, 
kdy za horší způsob trestu považují zákaz pohádky v televizi než trest fyzický. Je to 
dáno patrně tím, že jsou opravdu fyzicky trestané pouze symbolicky, zatímco na 
televizní pohádky jsou děti od útlého věku zvyklé a vyžadují je. Bohužel tuto pasivní 
činnost často rodiče vědomě u dítěte podporují. 

Právě v nejranějších stádiích vývoje dítěte je důležité nepromarnit intenzivní 
výchovné působení, kdy dítě přirozeně respektuje sílu dospělých a postupně si 
dostatečným opakováním a posilováním upevňuje návyky a způsoby chování. Je 
žádoucí, aby rodiče od útlého věku dítěti vše vysvětlovali, povídali si s ním, diskutovali 
a snažili se mu porozumět. Přesto i tresty mají ve výchově své místo. Pokud s nimi 
rodič zachází přiměřeně a diferencovaně, pozitivně ovlivňují formování osobnosti 
dítěte.  

Největší úskalí v trestání osobně vidím v jednání, kdy je rodič veden akutním 
vztekem a zlostí, nikoli racionální rozvahou. V materiálních odměnách spatřuji největší 
riziko v rychlém návyku pro dítě i pro rodiče. Dítě za vidinou např. čokolády dojí jídlo, 
nechá se přemluvit, poslechne a pro rodiče je to cesta nejmenšího odporu, jak dosáhnout 
svého požadavku.  Dítě se tak naučí poslouchat jen pod příslibem materiální odměny. 
Naopak v trestání považuji za důležité, pokud si dítě přestupek může napravit či odčinit, 
třeba i za pomoci rodičů. Předškolní dítě je velmi citlivé na pochvalu a žádá si být velmi 
často chváleno. A právě pro vytvoření zdravého sebevědomí předškoláka je důležité 
odměňovat pochvalou dítě i za činnosti, které nevedou k úspěšnému výsledku. Ocenit i 
úsilí, snahu, vytrvalost a námahu, kterou dítě vynaloží. Osobně se domnívám, že právě 
pro předškolní dítě je největší odměnou pozitivní pozornost jeho rodičů, tedy když si s 
dítětem hrají, vnímají ho a včas reagují na to, co říká.  
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ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se věnovala uplatňování odměn a trestů ve 
výchově předškolního dítěte. Cílem bakalářské práce v teoretické části bylo získat 
ucelený náhled na problematiku odměn a trestů ve výchově z pohledu mnoha odborníků 
a charakterizovat základní pojmy spojené s tímto tématem. Pozornost jsem také 
věnovala vývoji názorů na výchovu v rodině, současným postojům rodičů a prarodičů 
k dítěti a charakteristice osobnosti dítěte v předškolním období.  

Praktickou část jsem zpracovala formou individuálních strukturovaných 
rozhovorů s otevřenými otázkami, které dávaly respondentům volnost odpovědí. Cílem 
praktické části práce bylo zjistit, jaký význam přikládají rodiče a prarodiče užívání 
odměn a trestů ve výchově předškolního dítěte a jak vnímají tyto výchovné prostředky 
samy děti. Výzkumnými otázkami jsem získala konkrétní názory, vzpomínky a 
zkušenosti k danému tématu a na základě rozboru odpovědí jsem analyzovala, jak 
uplatňují nebo jak uplatňovaly odměnu a trest generace rodičů a prarodičů. Rozhovory 
s dětmi bylo rozšíření celého výzkumu, jak ze svého pohledu předškolní dítě odměnu a 
trest chápe.  

Práce poukazuje na to, že v dnešní době je v rodinách vidět znatelný posun spíše 
k demokratické až liberální výchově, kdy rodič neřídí dítě svou vlastní autoritou, ale 
užívá k tomu vnější prvky – odměnu a trest. Na odměnách a trestech je podstatné to, že 
jsou pouze prostředek, nikoli cíl výchovného působení a mají pomoci k maximálnímu 
rozvoji potencialit dítěte. Tyto výchovné prostředky mají přispět k tomu, aby dítě 
dostalo důraznější informaci o tom, co udělalo dobře nebo špatně. Odměnou podpořit 
dobré chování, aby dítě určitou činnost opakovalo a v budoucnosti šlo „správným 
směrem“ a trestem nevhodné chování zastavit. Osobně mi celá práce 
prohloubila znalosti v oblasti výchovy a vývoje předškolních dětí, potvrdila např., že 
dítě potřebuje mít nastavená pro něj srozumitelná pravidla, která rodiče prosazují 
důsledně, jednoznačně, ale také laskavě. Podstatné je i u předškolního dítěte dostatečně 
předcházet kolizním situacím, předvídat průběh událostí a vyvarovat se tak co nejvíce 
samotnému trestání, tedy posilovat u dítěte způsoby chování, které vedou k pozitivnímu 
efektu.  

Ráda bych se v dalším výzkumu věnovala uplatňování odměn a trestů i v prostředí 
mateřské školy. Tématem by mohlo být např. jaké výchovné prostředky volí učitelky 
mateřských škol a s jakými největšími úskalími se v oblasti výchovy a kázně v současné 
době nejvíce potýkají.  

Na základě rozboru odpovědí prarodičů vyplývá, že pro svá vnoučata užívají 
nejčastěji odměnu v podobě pochvaly a sladkostí a dětské přestupky řeší nejčastěji 
domluvou. Jejich role je především pečovatelská a pro mladou rodinu jsou 
nepostradatelnými pomocníky. Na otázku, zda se rodiče shodnou s prarodiči na 
užívání odměn a trestů ve výchově, nejvíce prarodičů nesouhlasilo s množstvím 
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materiálních dárků, které dnešní děti dostávají a kterých si mnohdy neváží. Rodiče 
naopak nejčastěji vyjadřovali nesouhlas nad tím, že prarodiče mají snahu dětem 
dopřávat příliš mnoho sladkostí a řadu přestupků u dítěte prominou. Prarodiče ve 
výchově svých dětí užívaly nejčastěji fyzické tresty a zákazy a sami také nejčastěji 
vzpomínají od svých rodičů na fyzické trestání. Z rozhovorů jasně vyplynulo, že dříve 
byly tělesné tresty užívány s daleko větší razancí a intenzitou, než je tomu 
v rodinách nyní.  

Rodiče své dítě odměňují nejčastěji nemateriální odměnou a to pochvalou. 
Někteří rodiče reflektují, že jejich dítě pochvalu za odměnu nepovažuje a vnímá ji 
za běžný projev rodičovské lásky. Lze tedy potvrdit, že pro předškolní dítě jsou 
významné a srozumitelné odměny vázané na tělesné pocity, např. sladkost, pohlazení, 
které s přibývajícím věkem dítěte postupně ztrácí na účinnosti a naopak nabývají na 
významu odměny duševní povahy, např. pochvala a uznání. Dnešní rodiče odměňují i 
za drobné maličkosti a nejvíce za to, když se dítěti podaří nějaká činnost. Lze tedy 
uvést, že rodiče odměňují dítě nejčastěji za jeho výkon. Zde může dojít k riziku 
nebezpečí tlaku na výkon dítěte. Naopak z odpovědí prarodičů lze shrnout, že dostávali 
odměny spíše za morální chování, např. pěkný pozdrav, pomoc sourozenci, apod. 
Rodiče nejčastěji volí pro dítě trest za opakované neuposlechnutí ve formě zákazu 
toho, co má dítě rádo a zároveň se domnívají, že zákazy jsou pro dítě i nejúčinnějším 
trestem. Fyzický trest uvedli až na čtvrtém místě. Lze se domnívat, že fyzický trest 
nepatří v dnešních rodinách k nejpoužívanějším výchovným prostředkům a 
dochází od generace výchovy praprarodiči a dále prarodiči, k posunu od tělesných 
trestů k zákazům. Většina rodičů v daném výzkumném vzorku se snaží držet 
stejný vzorec chování k dětem, jaký vypozorovali ve svém dětství. V několika 
rodinách rodiče u svých dětí volí demokratický, v jedné až liberální způsob výchovy, 
oproti autoritativnímu vedení, které zažili v dětství. V žádné rodině není naopak posun 
od demokratické či liberální výchovy k autoritativní.  

V rozhovorech s dětmi jsem si ověřila, že všechny děti chápou význam pojmu 
odměna a trest, i když tyto výrazy v rozhovorech nepoužívaly. Smyl odměny a trestu 
je dětem blízký pocitům příjemné nebo nepříjemné. Nejčastěji děti vnímají, že 
dostávají od rodičů jako odměnu sladkosti, což nemusí znamenat, že dostávají sladkosti 
jen za odměnu, ale jíst sladké je pro ně velmi příjemné, a proto se jim tyto situace 
vybavily nejčastěji. Nejsilnější odměna je pro dítě materiální a to v podobě hračky.  
Děti jednoznačně uvedly, že je pro ně horší zákaz pohádky než naplácání.  

V dnešní době, kdy není problém dítěti dopřát řadu materiálních odměn 
v podobě drahých dárků, je důležité nezaměňovat tyto odměny za společně strávený čas 
s dítětem, kdy je jistě pro dítě největší odměna to, když má mámu a tátu co nejvíce 
doma.  
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Příloha č. 1 

Strukturovaný rozhovor s prarodiči 

 

Věk a pohlaví respondentů, nejvyšší dosažené vzdělání 

Otázky k výzkumnému cíli č. 1 

1. Jak často se vídáte se svými vnoučaty? 

2. Jaké odměny a tresty uplatňujete u svých vnoučat?   

3. Jaký je Váš názor na tělesné tresty?  

4. Vzpomenete si na konkrétní situaci, kdy jste potrestali vnouče a za co to bylo? 

Otázky vztahující se k výzkumnému cíli č. 2 

5. V čem se shodnete ve výchově vnoučat se svými dětmi? Uveďte příklad. 

6. V čem se neshodnete na výchově vnoučat se svými dětmi? Uveďte příklad. 

Otázky vztahující se k výzkumnému cíli č. 3 

7. Jaké odměny a tresty jste používali při výchově svých dětí nejběžněji? 

Vyjmenujte. 

7a. Jak vy sami jste byli nejčastěji odměněni a potrestáni od svých rodičů? 

Otázky vztahující se k výzkumnému cíli č. 4  

8. Jaké formy odměn a trestů používá vaše dítě při výchově nejčastěji?  

9. Jaký trest je podle Vás pro vaše vnouče nejúčinnější? 

10. V jakých situacích nejčastěji odměňují a trestají rodiče své dítě?  

Otázky vztahující se k výzkumnému cíli č. 5  

11. Myslíte si, že Vaše dítě vychovává své děti podobně, jako jste vychovávali vy 
je?  
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Vzorový rozhovor s prarodiči 

 

Věk a pohlaví respondentů, nejvyšší dosažené vzdělání – žena, 65 let, VŠ 

Otázky k výzkumnému cíli č. 1 

1. Jak často se vídáte se svými vnoučaty? 

„Denně. Já si dala krédo, že odejdu do důchodu a budu hlídat, aby mohli mladí 
chodit do práce.“ 
2. Jaké odměny a tresty uplatňujete u svých vnoučat?   

„Mám jeden trest, když Terezka neposlechne. Mám hrnek se studenou vodou, a 
když opakovaně neuposlechne, symbolicky ji poleju. Většinou k tomu nedojde a 
vnučka už se zklidní, když jdu pro hrníček. Ale funguje to, když jsem je jen 
napomínala, tak si z toho nic nedělala, ale tohle na ni platí. Z odměn nejvíce 
chválím a samozřejmě pohladím, nebo dostává občas sladkosti. Pokud je důvod, 
kupuju i drobné dárky.“ 
 

3. Jaký je Váš názor na tělesné tresty?  

„Plácnutí přes zadek ano, přes ruku nebo hlavu určitě ne. Podle mého názoru je 
plácnutí přes zadek úplně v pořádku. Dítěti neuškodí a rychle si uvědomí, co 
udělalo špatně. Když mi vběhla do silnice, jen tak tak jsem ji chytla, tak dostala 
na zadek. Musí si uvědomit, že udělala chybu a že to mohlo dopadnout špatně.“ 
 
4. Vzpomenete si na konkrétní situaci, kdy jste potrestali vnouče, a za co to 

bylo? 

„Když jsem řekla, že se oblékne a musela jsem to zopakovat pětkrát, schovávala 
se a utíkala a nakonec mi shodila hodinky, tak jsem šla pro hrníček s vodou a 
trochu jí polila.“ 

Otázky vztahující se k výzkumnému cíli č. 2 

5. V čem se shodnete ve výchově vnoučat se svými dětmi?  

„Je to důslednost, když něco zakážu, tak to dodržím, dcera se snaží jednat stejně. 

Pak vedeme k pravdomluvnosti a taky se snažíme být s Terezkou hodně venku. 

V tom jsme jednotní.“ 

6. V čem se neshodnete na výchově vnoučat se svými dětmi? 
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„Řekla bych, že nemáme zásadní rozpory a na výchovu máme podobný pohled. 

Jediné co vidím jako problém, je velké množství hraček a věcí, které Terezka má. 

Hraček si neváží a nemyslím si, že by tím jako dítě byla šťastnější.“ 

Otázky vztahující se k výzkumnému cíli č. 3 

7. Jaké odměny a tresty jste používali při výchově svých dětí nejběžněji? 

Vyjmenujte. 

„Určitě plácnutí přes zadek, pokárání, odepření oblíbené hračky nebo zákaz 
pohádky. Jako odměnu nejvíce pochvalu a pak sladkosti.“ 

7a. Jak vy sami jste byli nejčastěji odměněni a potrestáni od svých rodičů? 

„Tatínek mi dával často pohlavky, nebo jsem nemohla chodit ven. Jako nejhorší 
trest s dětství vnímám ale ten od maminky. Slíbila mi, že když budu mít méně než 
deset trestných bodů za týden, budeme opékat buřty. Vždycky jsem nasbírala 
nejméně deset bodů, takže jsme buřty nikdy nepekli. To jsem jako malá vnímala 
za hrozné příkoří a nespravedlnost. Vzpomínám si, že jsem někdy vůbec 
nevěděla, za co jsem všechny ty trestné body měla. Jako trest jsem také vnímala, 
když se narodil bratr a mě bylo osm let, a hodně jsem žárlila. Jsem vděčná 
rodičům, že jsem nemusela dojídat jídla, které jsem neměla ráda. A také jsem to 
nevyžadovala u svých dětí.“  

Otázky vztahující se k výzkumnému cíli č. 4  

8. Jaké formy odměn a trestů používá vaše dítě při výchově nejčastěji?  

„Nejčastěji asi zvýší hlas nebo zakáží vnučce počítač. Jako odměnu užívají 
pochvalu a vnučka také dostává samolepky za různé úkoly, co plní. A také 
kapesné.“   

9. Jaký trest je podle Vás pro vaše vnouče nejúčinnější? 

„V tuhle chvíli je to zákaz pohádky na DVD.“ 

10. V jakých situacích nejčastěji odměňují a trestají rodiče své dítě?  

„Nejčastěji asi chválí za každou vydařenou maličkost a trestají za 

neposlechnutí.“  

Otázky vztahující se k výzkumnému cíli č. 5  

11. Myslíte si, že Vaše dítě vychovává své děti podobně, jako jste vychovávali vy 
je? 
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„V důležitých věcech ano. Mám takový uspokojivý pocit, že co jsem dceři 
předala já, ona zase vkládá do Terezky. I když my jsme s manželem byli asi ještě 
přísnější a důslednější, ale myslím, že jsme dceru vychovali dobře.“ 
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Příloha č. 2 

Strukturovaný rozhovor s rodiči 

 

Věk a pohlaví respondentů, nejvyšší dosažené vzdělání 

Otázky k výzkumnému cíli č. 1 

1. Jak často se vídají prarodiče se svými vnoučaty? 

2. Jaké nejčastěji odměňují nebo trestají prarodiče vaše dítě?   

3. Jaký je jejich názor na tělesné tresty?  

4. Vzpomenete si na konkrétní situaci, kdy potrestali prarodiče vnouče a za co to 

bylo? 

Otázky vztahující se k výzkumnému cíli č. 2 

5. V čem se shodnete ve výchově dítěte se svými rodiči? Uveďte příklad. 

6. V čem se neshodnete ve výchově dítěte se svými rodiči? Uveďte příklad. 

Otázky vztahující se k výzkumnému cíli č. 3 

7. Jak vás nejčastěji odměnili a potrestali rodiče, když jste byli dítětem? 

Otázky vztahující se k výzkumnému cíli č. 4  

8. Jaké formy odměn a trestů používáte při výchově dítěte nejčastěji?  

9. Jaký trest je pro Vaše dítě nejúčinnější? 

10. V jakých situacích nejčastěji odměňujete a trestáte své dítě? Vyjmenujte. 

Otázky vztahující se k výzkumnému cíli č. 5  

11. Myslíte si, že vychováváte své dítě podobně, jako jste byli vychováni vy?  
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Vzorový rozhovor s rodiči 

 

Věk a pohlaví respondentů, nejvyšší dosažené vzdělání – 38let, žena, VŠ 

Otázky k výzkumnému cíli č. 1 

1. Jak často se vídají prarodiče se svými vnoučaty? 

„Denně, a jednou za týden u nich dcera spí.“ 

2. Jaké nejčastěji odměňují nebo potrestají prarodiče vaše dítě? 

„Nejčastěji je to zákaz sladkého, nebo jí nekoupí nějakou věc. Když dcera zlobí, 

prostě tu věc nedostane, i když to měla slíbené. Pokud u babičky dcera snídá a 

nechce jíst, babička řekne „čas na snídani vypršel a tak budeš bez snídaně.“ A 

když je nejhůř a Terezka vůbec neposlechne, má babička na dceru hrneček 

s vodou a lehce ji polije.“ 

3. Jaký je jejich názor na tělesné tresty?  

„V přiměřené míře jsou určitě pro, pokud se použijí ve správný okamžik a v 

přiměřené míře.“ 

4. Vzpomenete si na konkrétní situaci, kdy potrestali prarodiče vnouče a za co to 

bylo? 

„To bylo nedávno, dcera měla od babičky slíbené boty- žabky, ale protože 

hodně zlobila, tak jí žabky babička prostě nekoupila. Babička je v tomhle 

důsledná.“ 

Otázky vztahující se k výzkumnému cíli č. 2 

5. V čem se shodnete ve výchově dítěte se svými rodiči?  

„Je to důslednost ve výchově, i když mamka je ještě důslednější než já, já se to 

stále učím. Shodneme se v dodržení zákazů, nepovolíme a zákaz dodržíme. To 

se snažíme být jednotní.“ 
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6. V čem se neshodnete ve výchově dítěte se svými rodiči?  

„Babička s dědou říkají, že máme moc věcí, moc hraček, moc všeho. Vyčítají, že děti 

dostávají dárky, i když není příležitost. Jenomže mě dělá radost to, že dceři udělám 

radost.“ 

Otázky vztahující se k výzkumnému cíli č. 3 

7. Jak vás nejčastěji odměnili a potrestali rodiče, když jste byli dítětem? 

„Já si vzpomínám, že jsem jako dítě měla často zákaz televize, a dívání se na 

pohádky.“ 

Otázky vztahující se k výzkumnému cíli č. 4  

8. Jaké formy odměn a trestů používáte při výchově dítěte nejčastěji?  

„Nejčastěji to jsou zákazy pohádky na DVD, zákaz tabletu, zákaz sladkostí. 
Nejčastěji chválíme a pak máme nastavený takový systém odměn. První okruh jsou 
činnosti, které dělá dcera pro rodinu, tj. doplňuje toaletní papír, prostírá na stůl a 
krmí křečka. Druhý okruh tvoří činnosti, které dělá denně pro sebe – 
fyzioterapeutické cvičení a logopedie. Máme speciální kalendář, do kterého dostane 
každý večer samolepky. Za každý splněný úkol dostane jednu samolepku, kalendář 
je rozdělený podle činností, a přehledně vidí, co splnila a nesplnila. Další odměna 
je pro dceru kapesné. Dostává na týden 20,- Kč, jednu desetikorunu si dává na 
spoření do kasičky a druhou desetikorunu do peněženky a učí se tak hospodařit. 
Jako odměna je u nás večerní pohádka na počítači, na 25 minut jí pustíme příběhy 
před spaním. Nedávno jsme museli úplně zakázat tablet, dcera na něm začala být 
závislá, nehrála si už s ničím jiným. Bylo to docela těžké, jí od toho odnaučit, ale 
dneska už je to v mezích normálu. Tablet má dovolený, jen když čekáme u lékaře 
nebo na cestách.“  

9. Jaký trest je pro Vaše dítě nejúčinnější? 

„Zákaz pohádky na DVD.“ 
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10. V jakých situacích nejčastěji odměňujete a trestáte své dítě? Vyjmenujte. 

„Nejvíce mě vytáčí, když telefonuju, a ona na mě mluví a dožaduje se pozornosti. 
Dopředu jí upozorním, že budu mít třeba důležitý pracovní hovor a ona to běžně 
nerespektuje. Vždycky schválně něco vyžaduje a pořád mluví. Za to pak dostane 
pěkně přes zadek, a někdy i přes pusu. Ono záleží, v jakém je člověk zrovna 
rozpoložení, jak se dobře vyspal. Taky nedávno dostala na zadek, když jsme na 
dovolené opékali buřty a já jí poprosila, ať opečené buřty podrží na talířku. Jen 
jsem se otočila pro hořčici, dcera buřty vysypala do popela. Tak to mě tak vytočilo, 
že dostala přes zadek.“ 

Otázky vztahující se k výzkumnému cíli č. 5  

11. Myslíte si, že vychováváte své dítě podobně, jako jste byli vychováni vy?  

„Asi ano, máme ve výchově nastavené hranice a řád, bez toho to nejde, jako jsem 
znala ze svého dětství. I když někdy se mi také nechce situace řešit, nebo na to 
nemám sílu ani čas a neřeším to. Ale to je spíše výjimečně. Vzpomínám si, že když 
jsem byla malá, považovala jsem rodiče za docela přísné. Moje sestřenice (bylo 
jich v rodině osm holek) mi říkávaly, že mám skvělé rodiče, nerozuměla jsem co tím 
myslí.  Až když jsme byly větší, vysvětlily mi, že oni měly doma od mala anarchii, 
žádný pravidelný režim, ani v jídle ani v povinnostech. Mohly si většinu dne dělat, 
co chtěly. Nikdo je moc nekontroloval, nic od nich nevyžadoval a neříkal jim, co 
smí a nesmí. A jim se líbilo, že doma máme pevný řád, který jim jako dětem 
chyběl.“ 
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Příloha č. 3 

Modelová situace k pojmu odměna 

„Na obrázku je chlapeček Oskar, je mu pět let a chodí do školky. Rodiče Oskarovi 
slíbili, že mu koupí pejska. Pejska dostane za odměnu, když se bude do školky každé 
ráno sám oblékat. Oskar si pejska moc přál, tak se celý rok sám oblékal a pejska 
nakonec dostal.“ 
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Příloha č. 4 

Modelová situace k pojmu trest 

„Oskar je někdy hodný, ale někdy také zlobí. Podívej se na obrázek, co udělal Oskar 
dnes. Házel svému pejskovi Brokovi klacek, až najednou špatně zamířil a klacek hodil 
přímo do okna a okno rozbil. Tatínek to zahlédl a hned se přísně zeptal, kdo rozbil to 
okno. Ale Oskar se nepřiznal, a řekl, že okno rozbil pejsek Brok.“ 
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Příloha č. 5 

Rozhovory s dětmi na téma odměna 

Anička – 5 let (dítě z úplné rodiny, nemá sourozence) 

 Že poslouchal, my máme už pejska a jmenuje se Valda. 

 Jo, dostávám. Všechno. 

 Já jsem hrozně spokojená, když dostanu nějaké dárky. 

 Když dojím polívku. 

 Jo, bonbón. 

Filípek – 4,5 roku (dítě z úplné rodiny, nemá sourozence) 

 Byl hodný a sám se oblékal. 

 Někdy bonbón, my doma máme málo bonbónu, ale máme v kuchyni takový 
pytlíček, tak je lízátko a jedna žvýkačka, když jsem hodný tak jednu dostanu. 

 Z lanovky, a jmenuje se Anežka Větrná, ale stála všechny peníze. 

 Když poslouchám a nebrečím. 

 Když mi dá nějakou sladkost. 

Štěpán 5,5 roku (dítě z úplné rodiny, má mladšího sourozence) 

 Protože se sám oblíkal do školky.  

 Hračky. Parní mašinu a modýlek dieslovou mašinu. 

 Dostal jsem takhle obrovskou krabici lega a takhle tlustou, ale nebyla v ní 
sklápěčka. 

 No, když se třeba ráno sám obleču. 

 Víš co? Modelová železnice 

Barborka 6 let (dítě z úplné rodiny, nemá sourozence) 

 Oblíkal se do školky. 

 Bonbónky Minn 2, žvýkačky. 

 Z počítače. 

 Když jsem dojedla večeři a pak mi táta dovolil ty Minn 2 a pochválil mě. Nebo 
mamka mě pochválí, když si uklidím pokojíček, ale někdy mi trošku pomůže. 

 Ze sladkostí. 

Dominik 6 let (dítě z úplné rodiny, má dva mladší sourozence) 

 Protože nezlobil. 

 Dostanu za odměnu Kinder vajíčka. 



78 
 

 Z tramvaje. 

 Když uklidím hračky v pokojíčku. 

 Když mě maminka pochválí. 

Monička 5 let (dítě z úplné rodiny, nemá sourozence) 

 Že nezlobil. 

 Lízátka nebo bonbónky, a babička mi koupila kabelku. 

 Ze sladkostí. 

 Když zpívám písničky ze školky, já hezky zpívám. A když dojím maso. 

 Sladkost. 

Jonáš 5 let (dítě z úplné rodiny, nemá sourozence) 

 Oblékal se do školky. 

 Žvýkačky a čokoládu se zvířátky. 

 kačky a čokoládu se zvířátky. 

 Dostal jsem kartičky hokejistů. 

 Když kreslím hokejisty nebo když postavím letadlo z Lega, tak mě máma 
pochválí. 

 No, sladkost. 

Maruška 5 let (dítě z úplné rodiny, má staršího sourozence) 

 Byl hodný. 

 Různé „pečopáky“. 

 Když jsem s mamkou pekla makový koláč, tak jsem pak dostala pečopáka. 

 Že se sama oblíknu a dojím oběd. 

 Sladkost. 

Terezka 6 let (dítě z úplné rodiny, má mladšího sourozence) 

 Sám se oblékal. 

 Já dostávám samolepky, jsou tam různá zvířátka a ty si lepím do sešitu. 

 Z tabletu. 

 Uklízím křečka, prostírám stůl a dávám kulatý papíry, a pak dostanu ty 
samolepky, ale někdy se mi taky nechce. A ještě dostávám penízky a šetřím si je 
v kasičce. 

 Ze sladkostí přece. 

Magdaléna 6 let (dítě z úplné rodiny, má mladšího sourozence) 

 Za oblíkání. 

 Když ve školce nebrečím, tak jezdíme do Aquaparku. 
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 Když jsem dostala mořskou pannu a mění se jí pod vodou vlasy. 

 Když hezky hraju na flétničku. 

 Sladkost. 

Matěj 6 let (dítě z úplné rodiny, má mladšího sourozence) 

 Pěkně se sám oblékal. 

 Hračky a dárky. 

 Ninjago, mají zbraně a dělají zápasy. 

 Mamka mi dá sladkost, když dojím oběd. A když jsem namaloval Titanik, tak 
mě mamka pochválila. 

 Asi sladkost. 
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Příloha č. 6  

Rozhovory s dětmi na téma trest 

Anička – 5 let (dítě z úplné rodiny, nemá sourozence) 

 Že rozbil to okno…a už nevím. 

 Nevím, jak bych ho potrestala. 

 Taky jsem někdy zalhala. 

 Že jsem nechtěla jíst zelenou papriku, ale ona hrozně pálila. 

 Mamka vypne pohádku a musím sama do pokoje a tam být v posteli. 

 Když mamka vypne pohádku. 

 

Filípek – 4,5 roku (dítě z úplné rodiny, nemá sourozence) 

 Že rozbil to okno. Už nevím, proč by se mohl tatínek zlobit. 

 Dostat přes zadek. 

 Já nikdy nelžu a okno jsem nikdy nerozbil. 

 Vůbec z ničeho. 

 Maminka mě netrestá. 

 Vypnout pohádku. 
 

Štěpán - 5,5 roku (dítě z úplné rodiny, má mladšího sourozence) 

 Rozbil okno… a protože lhal. 

 Zabil bych ho. 

 Jo, ale nikdy jsem okno nerozbil. 

 Když odmlouvám a diskutuju. 

 Někdy mi mamka nalupe na zadek, někdy si musím hrát sám. 

 Asi pohádka. 
 

 Barborka - 6 let (dítě z úplné rodiny, nemá sourozence) 

 Za to, že rozbil to okno…za to, že lže 

 No, zlobila bych se. 

 Já taky umím plácat dost. 

 Taťka se na mě zlobí, že se pomalu oblíkám. Ale když se oblíkám s mamkou, 
tak se dovedu obléci rychle a stihnu si dát i šperky. Mamka mě trestá, když 
brečím a když odmlouvám. 
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  Když jsem nejedla, tak pak musím být sama v pokojíčku, a taťka mi vypnul 
pohádku. 

 Pohádka. 
 

 Dominik - 6 let (dítě z úplné rodiny, má dva mladší sourozence) 

 Rozbil okno a vymýšlel si. 

 Mohl bych mu dát přes pusu. 

 Já jsem si ale nikdy nevymýšlel a okno jsem nerozbil. 

 Když házím peřinama, nebo rozbiju hračku a jednou jsem rozbil hodiny. 

 Nesmím se dívat na počítač. 

 Horší je zákaz pohádky. 
 

 Monička - 5 let (dítě z úplné rodiny, nemá sourozence) 

 Že rozbil to okno. 

 Plácnout ho po papuli nebo ho zatahat za vlasy. 

 Někdy si vymýšlím. 

 Když mamku neposlouchám, tak křičí. Nebo když jsem utrhla na zahradě kvítek 
jahody tak mamka nadávala. 

 Zlobí se, křičí. A mamka mě zatahá za vlasy. 

 Zákaz pohádky…. Já chci ještě ty obrázky, já si chci ještě povídat. 

 

Jonáš - 5 let (dítě z úplné rodiny, nemá sourozence) 

 Rozbil klackem okno.  

 Už by si nesměl hrát u domu, a říct, že se to nedělá. 

 Jo, ale málo. 

 Za neposlouchání. 

 Mamka mi zabaví karty hokejistů. 

 Naplácání za zadek, protože to bolí. 

 

Maruška - 5 let (dítě z úplné rodiny, má staršího sourozence) 

 Že rozbil to okno, už nevím. 

 Já bych mu nasekala a vyhubovala. 

 Ani ne. 

 Když se vztekám a brečím, a žaluju na bráchu. 
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 Nečtou mi večer pohádku a mamka vypne televizi. 

 Vypnutá pohádka je horší. 
 

Terezka - 6 let (dítě z úplné rodiny, má mladšího sourozence) 

 Rozbil to okno a vymýšlel si. 

 Já bych mu vynadala, zakázala počítač a musel by z kasičky vyndat penízky, aby 
se koupilo nové okno. 

 Jenom někdy. 

 Když nechci jíst oběd, když odmlouvám mamce, když se nechci učit tu řeč 
z knížky. 

 Mamka začne křičet, a mám zákaz pohádek a nemůžu třeba na počítač. Na 
počítači mě baví jedna hra, křížím rybičky, a pak se rodí různě barevné. 

 Zákaz pohádky. 
 

Magdaléna - 6 let (dítě z úplné rodiny, má mladšího sourozence) 

 Hodil klacek do okna a řekl, že rozbil okno Brok. 

 Zakázala bych mu pohádku a zlobila bych se. 

 Jo. 

 Že žaluju nebo nechci jít psát. 

 Taťka počítá do tří, a když to nestihnu, tak jsem bez pohádky. 

 Když mi dá taťka přes zadek. 
 

Matěj - 6 let (dítě z úplné rodiny, má mladšího sourozence) 

 Že rozbil to okno. 

 Dát mu na prdel.  

 Jo, to jo. Ale jenom někdy. 

 Zlobí se, že neposlouchám. A počmáral jsem zeď, tak mamka nadávala. 

 Dostanu na zadek, a jsem sám v pokojíčku. 

 Když mi zakážou pohádku. 

 

 


