
Barbora Mlázovská: Magické myšlení u dětí v předškolním věku. Bakalářská práce.
– posudek oponenta

Těžištěm práce autorky je rozbor rozhovorů s 6 dětmi předškolního věku; tří dívek 
(Majda 3,5 roku; Eliška 5 roků; Sofie 6 roků) a tří chlapců (Kevin 5 roků; Tomík 5,5 roku; 
Adam 5,5 roku). V rozhovorech se autorka dětí opakovaně ptala na to: (1) zda považují různé 
objekty za živé (sluníčko, měsíček, mráčky, vítr, kamínek, kytičky, stromeček, zvířátka v 
ZOO, svíčku, auto, tříkolku atd.); (2) zda objekty vnímají (zda ví, že jsme tady; zda by cítily 
píchnutí špendlíkem; zda by cítily zimu atd.); (3) co znamená myslet (čím myslíš; kde to je ta 
myšlenka atd.); (4) co znamená snít (jak se stanou sny; kde se vezme sen atd.); a (5) jak 
objekty vznikají (jak vznikne sníh; jak vzniká déšť; jak vznikne květinka atd.). Přepsané 
nahrávky rozhovorů prezentuje na 47 stranách Přílohy.

Jak autorka píše v kapitole 3. Charakteristika výzkumného šetření: její výzkumné 
šetření bylo inspirováno knihou Jeana Piageta The Child’s Conception of the World  z roku 
1929 (s. 18; 1. fr. vyd. 1926); touto knihou tedy byly inspirované jak otázky pro rozhovory s 
dětmi (s. 24); tak rozbor a výklad empirických dat (s. 18). Autorkou formulované cíle 
výzkumného šetření pak můžeme shrnout do jedné věty: Zjistit, zda u českých dětí a 90 let po 
Piagetovi také najdeme magické myšlení.

Pojem „magické myšlení“ autorka používá ve dvojím smyslu. Jednak v užším, v 
souladu s J. Piagetem, kdy magické myšlení např. velmi přesně odlišuje od animismu jako 
jeho alternativu. A to když provádí výklad dětských výroků o tom, že sluníčko, měsíček či 
mráčky za nimi chodí. Pokud by dítě tvrdilo, že to tyto objekty dělají o své vůli, kvalifikovala 
by to jako animismus. Pokud by dítě tvrdilo, že tyto objekty k tomuto pohybu přinutilo, 
jednalo by se o myšlení magické. (s. 47–48) Jednak v širším smyslu, v souladu s antropology 
J. G. Frazerem a L. Lévy-Bruhlem (s. 8–12), kdy součástí magického myšlení nejsou jen 
neuvědomovaně svévolné představy o možnostech ovlivňování reality, ale i veškeré chybné 
asociace dle podobnosti či styčnosti, které jsou předpokladem či produktem magického pojetí 
kauzality. V tomto smyslu by se pojem „magické myšlení“ blížil Piagetově pojmu 
„egocetrického myšlení“; tedy když jej sám používá v širším smyslu, s platností jako pro 
samotný epistemický postoj (mysli, která není schopná rozlišovat mezi vlastním hlediskem a 
hlediskem druhých nebo mezi vlastní činností a změnami objektu), tak pro jeho produkty: 
realismus, animismus, antropomorfismus, artificialismus, finalismus a magické pojetí 
kauzality. Z hlediska výše uvedeného tedy můžeme považovat název práce, která se pak při 
rozboru dat věnuje animismu (kapitola 4.2 Dětský animismus s. 28–45), za oprávněný.

Na těch 18 stránkách kapitoly 4.2 Dětský animismus (s. 28–45) tedy autorka 
prezentuje svůj rozbor empirických dat; vždy s množstvím citací z rozhovorů; tedy 
kontrolovatelným způsobem.

Cíl výzkumného šetření autorka dosáhnout musela: ať už by se s projevy dětského 
animismu setkala či nesetkala. To, že se s projevy Piagetem popisovaného dětského animismu 
setkala u našich děti téměř po století historického vývoje a v naší současné „informační 
společnosti“ – je fascinující.

Ocenit lze i to, že autorka se pokouší závěry ze svého výzkumného šetření diskutovat s 
těmi Piagetovými.

Litovat lze nejdříve to, že soustředění se jen na problematiku animismu se autorce 
jaksi stalo. Sama píše (s. 25), že až po prvotní analýze sebraných dat zjistila, že největší 
kvantitu a vypovídací hodnotu mají data týkající se animismu (vs. realismu a artificialismu). 
A v tomto případě nelze tvrdit, že jde o metodologicky obhajitelnou či žádoucí emergenci 
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tématu. Při pečlivějším promyšlení postupu předem a soustředění se na animismus už v rámci 
vedení rozhovorů, by mohla Piagetovy klinické rozhovory replikovat důkladněji a získat tak 
ještě více informací o tom, jak zkoumané děti chápou život, vědomí, morální nutnost a 
fyzikální determinismus.

Litovat lze dále to, že diskuse s Piagetem je poněkud kvapná. (Pro zjednodušení 
abstrahuji od toho, jak autorka zachází s poznatky o tom, jak děti chápou vědomí.) Řekněme, 
že Majda ve věku 3,5 let už není ve stádiu, ve kterém děti za živé považují objekty zapojené 
do nejrůznějších aktivit, většinou užitečných či škodlivých člověku; nýbrž, že je již ve stádiu, 
ve kterém děti za živé považují především objekty, které se nějak pohybují v prostoru. [Dle 
Piageta (1929, s. 196–197) děti nejdříve považují za živé třeba i stromy (jen když mají 
ovoce), sluníčko (protože dává světlo; protože dělá denní dobu), svíčku (protože dává světlo; 
protože ji můžeš zapálit), mraky (protože dělají déšť), vítr (protože dělá chlad, dělá, že je 
lidem zima), oheň (že se používá na hodně věcí), kamna (že vaří oběd, čaj a večeři), okenní 
tabulku (že brání vzduchu jít dovnitř), zvoneček (že zvoní), pušku (že střílí), jed (protože nás 
může zabít). Majda považuje za živé kytičky (protože se hejbou), stromeček venku (zřejmě, 
že se při větru pohybuje listí), sluníčko (protože zapadne třeba), svíčku (protože jí sfoukne a 
hejbe se), auto (protože kolečkama kutálí se), tříkolku (kolečkama taky jezdí), zvířátka v ZOO 
(protože můžeme slyšet jejich hlasy); dodejme, že za živé nepovažuje zvířátka-hračky 
(protože jsou z lega), tady dřevo (zřejmě, že nemá kolečka), zvířátka-hračky (že jsou 
plyšový), mraky, sluníčko, měsíček a bílý léto (protože nemluví), kamínek (protože nemluví a 
nemá ruce ani nohy).] Řekněme, že Sofie ve věku 6 let již přešla do posledního stádia, ve 
kterém děti považují za živé jen samotná zvířata, nebo zvířata a rostliny. [Piaget (1929, s. 
204) bohužel nepovažuje za nutné uvádět příklady argumentace dětí posledního stádia. Sofie 
považuje za živé pejska (?), křečky (?), lidi (protože může chodit, mluvit, dýchat), stromy 
(protože opadávaj v zimě listí, jakože spí v zimě), kytičky (protože je zasněží sníh); dodejme, 
že reagovala také odpovědí „nevím“, a to v případě vody; a dodejme, že za živé nepovažuje 
sluníčko (protože nemůže mluvit ani dýchat), strom (protože nemůže mluvit), auto (protože je 
z železa), měsíc (?), vítr (protože ho nemůžeme vidět), školku (?), koberec (protože pořád 
leží), vlak (protože jezdí na elektřině, jako auto nebo metro), sníh (?), svíčku (protože ji lidi 
zapalujou), kámen (?), lyže (protože na něj jezdí lidi), hodiny (protože jsou na elektřině).] 
Řekněme tedy, že autorka skutečně narazila na to, že se dnes děti zbavují animismu rychleji, 
než na počátku 20. let minulého století. Autorka pak navazuje úvahou o tom, že tím faktorem, 
u něhož došlo k historické změně, je přístup k mnoha novým informačním kanálům, jak 
doma, tak ve školce (s. 48–49). Škoda, že autorka v této souvislosti neprovedla rozbor toho, 
jakou roli přisuzuje Piaget nedostatku informací mezi těmi ostatními faktory, které považuje 
za vyvolávající dětský animismus (výchozí nepročleněnost obsahu vědomí a její reprodukce 
introjekcí; pocit sdílení se světem vyvolávaný rodičovskou péčí; pocit, že závaznost 
pozorovatelných souvislostí je morální a že neexistuje náhoda, vyvolaný rodičovskou 
výchovou; sklon hovořit o neživých objektech ve formulacích animistických či dokonce 
antropomorfických, který je zakotven v jazyce, a to nejen v běžně užívaných metaforických 
formulacích, ale už v samotné větné stavbě podnětu a přísudku). Škoda, že neprovedla rozbor 
toho, jakou roli při překonávání dětského animismu přisuzuje Piaget roli osvěty informacemi. 
A škoda, že se nepokusila naformulovat, v čem by tedy bylo možné Piagetovu teorii jako 
celek doplnit či opravit díky poznatku o tom, že intenzívnější osvětou informacemi lze 
dosáhnout toho, že se děti zbavují animismu rychleji.

Podobně je tomu s tím, když autorka sugeruje (s. 49), že Piaget se nezabývá tzv. 
negativními principy, tedy důvody, díky nimž děti odlišují neživé objekty od živých (jakoby 
se Piaget nesetkával s argumentací dětí v případě objektů, které za živé nepovažují; jakoby 
této argumentaci vůbec nevěnoval pozornost; jakoby netvrdil, že pro děti je při zbavování se 
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animismu podstatné to, jak si osvojují schopnost rozlišit mechanický pohyb, setrvačnost, od 
spontánního pohybu živých organismů); případně, že se nezabývá nekonzistencí principů 
používaných jednotlivými dětmi (jakoby se Piaget s tímto jevem nesetkal a k němu 
nevyjadřoval). A podobně je tomu s tím, když autorka rozšiřuje (s. 49) Piagetův princip 
spontánního pohybu na spontánní aktivitu (jakoby se Piaget nevyjadřoval k tomu, že jeho děti 
neargumentovaly jen pohybem v prostoru a proč považuje pohyb v prostoru pro děti za 
podstatný pro to, aby dospěly k tomu, že za živé budou považovat jen zvířata, nebo zvířata a 
rostliny – např. v citovaném Piagetově díle na s. 229).

Litovat lze také to, že autorka sice podává stručnou prezentaci teorií magického 
myšlení od zmíněných antropologů J. G. Frazera a L. Lévy-Bruhla (s. 8–12). Rozbor toho, v 
čem na tyto autory Piaget navazuje a v čem s nimi polemizuje však už nepodává.

Litovat lze nakonec to, že autorka pro úvodní kapitolu 1. Dítě předškolního věku (s. 2–
8) sice sáhla též po dvou vývojově psychologických učebnicích a jedné monografii 
specializované na raný psychický vývoj. Excerpuje z nich však krom encyklopedických 
poznatků o kognitivním vývoji též poznatky o morálním, emočním a sociálním a motorickém 
vývoji. Přitom relevantní pro následující text by byl spíše rozbor toho, jak autoři těchto 
učebnic a monografie pracují s Piagetovou teorií dětského animismu: zda a v jaké podobě ji 
prezentují jako kanonické poznatky z vývojové psychologie; případně informují-li o tom, zda 
na Piagetův výzkum dětského animismu za těch 90 let někdo reagoval dalším empirickým 
výzkumem – čímž by mohla podpořit argumentaci zdůvodňující její vlastní empirické šetření.

Z hlediska formálního by si čtenář mohl přát, aby seznam použité literatury (s. 51–52) 
byl uspořádaný v abecedním pořadí.

V souhrnu chci však zdůraznit, že množství výše uvedených kritických připomínek k 
autorčině práci vyplývá z toho, že jsem se snažil dostát roli oponenta. Množství autorkou 
odvedené práce a teoretická citlivost, s níž analyzovala a interpretovala svá empirická data, 
mne opravňují k tomu, abych její bakalářskou práci doporučil k obhajobě.

V Praze 25. 8. 2014 PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
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