
Posudek oponenta na bakalářskou práci Anety Bursíkové „Odměny a tresty z pohledu 
školních dětí“

Téma je aktuální a symsluplné, jakákoli informace z této oblasti může být užitečná jak pro 

praxi, tak pro teorii. Rozsah práce odpovídá požadavkům. Práce je standardním způsobem 

členěna na teoretickou část i prezentaci vlastního výzkumu. Cílem práce bylo zjistit, jak jsou 

dnešní děti trestány a odměňovány, resp. co ony samy považují za odměnu či trest.

Teoretická část má 4 kapitoly, které jsou zaměřeny na podstatné oblasti, které s odměňováním 

a trestáním nějak souvisejí: rodinu, výchovu, tresty a odměny a vývojová specifika dětí 

daného věku. První kapitola je věnována charakteristice rodiny. Autorka zde shrnuje hlavní 

obecné znaky rodiny a jejích funkcí. Druhá kapitola je zaměřena na vymezení pojmu 

výchovy, její cíle a používané způsoby výchovy. Pojednání neobsahuje věcné chyby, zahrnuje 

všechny základní informace. Třetí kapitola pojednává o odměnách a trestech a jejich 

používání i dopadu na dětskou psychiku. V subkapitole 3.2.2 a 3.2.3 by bylo vhodné, aby 

autorka uvedla co ji vedlo k zařazení informací o specificitě trestání na Jamajce a v USA, proč 

nepoužila informace o způsobu trestání a odměňování dětí v nějakém bližším sociokulturním 

prostoru, např. v některé evropské zemi. Čtvrtá kapitola se zabývá charakteristikou dětí

školního věku, autorka zřejmě usilovala o vymezení dopadu různých druhů trestů a odměn na 

děti tohoto věku, ale text obsahuje jen málo takových informací. Subkapitola 4.1. a 4.2 jsou 

tak stručné, že z nich nelze odvodit vztah k hlavnímu tématu.

Str. 20, třetí odstavec shora, první věta je věcně nesprávná. Trest může vést i k jiným pocitům 

než je zahanbení a nemusí dítě emočně poškodit, resp. by neměl mít tyto důsledky. 

Způsob zpracování většiny teoretických kapitol odpovídá základním požadavkům, autorka 

zde použila základní odbornou literaturu, která je dostupná v českém jazyce. 

Vlastní výzkum. Cíl výzkumu je jasně stanoven. Zkoumaná skupina je zbytečně různorodá, 

bylo by vhodnější, kdyby ji tvořily jen děti z 5. a 6. třídy ZŠ. Volnočasová skupina má jiné 

charakteristiky a bylo by vhodnější ji vyřadit. Starších dětí (13-15letých) je příliš málo, aby 

tuto podskupinu bylo možné považovat za dostačující, a zároveň mohou zkreslovat celkový 

výsledek.



Metodologie výzkumu – dotazníková metoda je pro účely tohoto výzkumu vhodná. Dotazník 

je uveden v příloze. Popis průběhu výzkumu je dostačující. Bylo by zajímavé zjistit, jaké děti 

odmítly spolupracovat a proč. V textu na str. 23 je uvedena jen jedna hypotéza a z textu není 

jasné, zda autorka zformulovala jen jednu či zda jich bylo víc, ale byly nějakým nedopatřením  

vymazány. 

Str. 24 – Autorka by měla uvést, co si představuje pod pojmem pasivní ztráty.

V textu jsou i pravopisné chyby, např. na str. 25 druhý odstave shora: „Mezi školní tresty 

patřili...

Výsledky výzkumu jsou prezentovány v tabulkách a grafech, ale v textu chybí jejich 

interpretace, jsou zde uváděny jen v popisné podobě. Zajímavé jsou výsledky zaměřené na 

zjištění, jaké tresty považují oslovené děti za nejhorší, i když i zde by bylo možné výsledky 

lépe interpretovat. Zajímavé je i hodnocení odměn, tj. co děti daného věku považují za 

odměnu.

Str. 39, tabulka 7a – není uvedeno co autorka srovnávala, podobně je tomu i v dalších 

tabulkách. 

Str. 43, tabulka 9 – bylo by vhodné rozdělit otázku, která zahrnuje dva různé dotazy, i když 

v tabulce je pravděpodobně jen odpověď na její první část. Totéž platí i pro další tabulky a 

grafy.

Str. 52, poslední věta je špatně formulovaná, statisticky významná může být shoda či rozdíl, 

ale ne odpověď.

V diskuzi autorka shrnuje získané výsledky i limity svého výzkumu. Závěr je velmi stručný, 

autorka zde bohužel neuvádí, jak děti různé odměny a tresty hodnotí. Nejsou zde uvedeny 

výsledky na jejichž zjištění byla práce zaměřena.

Předložená práce splňuje jen základní kritéria, ale přesto ji lze doporučit k obhajobě.
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