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Autorka, Aneta Bursíková, se ve své bakalářské práci zaměřila na téma výchovného 
zpevňování pomocí odměn a trestů a rozhodla se je zkoumat na základě názorů samotných dětí. 
Ačkoli v posledních dvaceti letech v naší společnosti probíhají frekventované diskuse o 
přiměřenosti různých výchovných prostředků, tomu, jak odměny a tresty prožívají děti a co za tresty 
a odměny vůbec považují, není věnováno příliš pozornosti. Zvolené téma je tak bezpochyby vysoce 
aktuální a potenciálně přínosné. 

Bakalářská práce je strukturována do dvou celků, teoretického a empirického. Teoretická část 
sestává ze čtyř hlavních kapitol, v nichž autorka nejprve formuluje funkce rodiny (kap. 1), výchovu, 
její cíle a výchovné styly (kap. 2), dále sleduje jednotlivé typy odměn a trestů i některá kulturní 
výchovná specifika (kap. 3) a posléze se zaměřuje na vývojově psychologické aspekty školních dětí 
(kap. 4).  

Ve výzkumné části autorka oslovila děti školního věku (10-15 let, n=122). Předložila jim 
vlastní dotazník s otevřeně formulovanými otázkami, zaměřenými na zjišťování zkušeností a názorů 
na odměny a tresty, s nimiž se doma setkávají. Autorka formulovala jednu hypotézu. Výsledky byly 
nejprve analyzovány kvalitativně: pomocí obsahové analýzy autorka odpovědi kategorizovala a 
vytvořila tak nominální proměnné. Poté byly tyto kategorie porovnávány kvantitativně 
z genderového hlediska, statistickou metodou Chí kvadrát (2).  

Teoretickou část bakalářské práce autorka pojala poněkud obecně a zeširoka. Text je psán 
čtivě, má však spíše kompilativní charakter. Poslední kapitola (vývojová specifika školních dětí) by 
měla být zařazena spíše mezi těmi úvodními. Kapitoly zabývající se tresty na Jamaice a v USA 
přinášejí inspirativní poznatky, ty jsou však uvedeny bez dalšího komentáře či vzájemného 
porovnání. Autorka neuvádí, proč si pro popis kulturních specifik ve výchově dětí zvolila právě tyto 
dvě společnosti.  

Ve výzkumné části autorka zformulovala pouze jednu hypotézu (předpokládaná percepce 
převahy trestů nad odměnami). Posléze však porovnává odpovědi dívek a chlapců, což je ovšem 
z hlediska hypotézy irelevantní. Číselné výsledky autorka prezentuje duplicitně v tabulkách i v 
grafech. Procenta jsou v některých tabulkách uvedena správně, jinde kumulativně z hlediska 
pohlaví (např. v tab. 8), takže se v nich čtenář vzhledem k dalšímu statistickému vyhodnocení hůře 
orientuje. Statistické výpočty nejsou provedeny správně: např. v tab. 2a, u var. „školní tresty“ 
vychází mezipohlavní rozdíly statisticky vysoce signifikantní, zatímco u var. „pasivní zákazy“ 
v posledním řádku, s mnohem vyššími procentuálními rozdíly, autorce vycházejí jako zcela 
nevýznamné. Interpretace jsou vesměs slovním popisem číselných údajů, bez dalšího zamyšlení nad 
podstatou zjištěných rozdílů. Nepříliš systematickému zpracování výzkumu odpovídá též text 
diskuse a závěru. Není např. jasné, z čeho autorka usuzuje, že jsou chlapci trestaní více, protože 
data, z nichž by mohla na tento závěr vysuzovat, sbírána nebyla. Autorka nicméně nastiňuje velmi 
zajímavý podnět pro další výzkum, a to vzájemné porovnání názoru na odměny a tresty u dětí a 
jejich rodičů.     

Předložená bakalářská práce se zaměřuje na velmi významnou problematiku. V předložené 
podobě však obsahuje řadu nedostatků, jak z hlediska její koncepce, tak i v empirické části. Téma 
by si zasloužilo pečlivější zpracování. V klasifikačním rozmezí „neprospěla-dobře“ se vedoucí 
přiklání, v případě příznivého výsledku obhajoby, k výslednému hodnocení známkou: 

„dobře“         Doc. Pavlína Janošová, Ph.D. 
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