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ABSTRAKT
Bakalářská práce se zaměřuje na odměny a tresty vyskytující se ve výchově v jednotlivých
rodinách. Konkrétněji se zabývá těmito výchovnými prostředky z pohledŧ dětí staršího
školního věku. Rozdělena je na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako je rodina, výchova a výchovné styly, na základě kterých si
rodiče volí výchovné metody a prostředky. Blíţe se zaměřuje na vymezení odměn a trestŧ
z rŧzných úhlŧ pohledu. Definuje tyto pojmy a popisuje jejich druhy, funkce a zásady, které je potřeba dodrţovat při jejich vyuţívání. Věnuje se také rizikŧm těchto výchovných
prostředkŧ a alternativám, které je moţné namísto nich vyuţít. Praktická část prezentuje a
vyhodnocuje, jak odměny a tresty pŧsobí na děti samotné. Prostřednictvím dotazníkového
šetření zjišťujeme výchovný styl, zkušenosti dětí, jejich pocity a také jak odměny a tresty
pŧsobí na jejich motivaci. Dŧleţitá je zde zejména jejich osobní zkušenost z vlastní rodiny.
Klíčová slova: výchova, rodina, rodinná výchova, výchovný styl, starší školní věk, odměna, trest

ABSTRACT
This bachelor thesis is focused on rewards and punishments occurring in the education of
individual families. Specifically deals with these educational resources from the perspectives of upper-primary school-age children. It is divided into theoretical and practical part.
In the theoretical part are defined basic therms such as family, education and educational
styles based on which parents choose educational methods and resources. It closer focuses
on the definition of rewards and punishments from different perspectives. This thesis defines these terms and describes their types, functions and principles to be followed in their
use. It also deals with risk of these educational resources and related alternatives that can
be used instead of them. The practical part presents and evaluates how rewards and punishments act on the children themselves. Through a questionnaire survey, we find parenting style, children's experiences, their feelings and how rewards and punishments effect on
their motivation. Here is the most important especially their personal experience from their
own family.
Keywords: education, family, family education, parenting style, upper-primary school-age,
reward, punishment

„Výchova je největší a nejtěţší problém, který je moţno člověku uloţit.“
Immanuel Kant
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ÚVOD
Bakalářská práce se věnuje odměnám a trestŧm ve výchově. Dŧvodem volby tohoto tématu je především jeho aktuálnost a neustála diskuze. Přes všechna rizika, která tyto výchovné prostředky mají, jsou stále hojně vyuţívány ve výchově v mnoha rodinách. Hovoří
se jak o rŧzných druzích trestŧ, které vedou ke ztrátě dŧvěry mezi rodičem a dítětem, tak
také o úplném zákazu tělesných trestŧ v rodině. Co se týče odměn a jejich neţádoucích
následkŧ, jde především o narušení vnitřní motivace dítěte k ţádoucímu chování.
Teoretická část práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první z nich jsou vymezeny
pojmy, které s tématem odměn a trestŧ úzce souvisí. Jedná se o rodinu a výchovu v ní. Blíţe jsou rozebírány také výchovné cíle, prostředky a hlavně výchovné styly, které mají velký vliv na vyuţívání odměn a trestŧ. Druhá kapitola se věnuje období staršího školního
věku, jelikoţ děti ve věku 11-15 let jsou respondenti výzkumného šetření. Vyzdvihována
jsou specifika tohoto období zejména ve vztahu k rodině a výchově. Poslední kapitola se
jiţ zaměřuje konkrétně na odměny a tresty. Vymezujeme zde nejen jejich rozličné definice,
druhy a funkce, ale také zásady, které je třeba dodrţovat při jejich vyuţívání tak, aby byly
efektivní a sniţovaly se jejích negativní dopady. Mnoho současných autorŧ nepovaţuje
tyto výchovné prostředky za příliš vhodné, proto se v této části práce věnujeme rizikŧm
z nich vyplývající. Zařadili jsme také alternativní výchovné prostředky, které rodiče mohou vyuţívat namísto nich.
Ve druhé části práce, tedy v praktické, zjišťujeme, jak samy děti vnímají odměny a tresty v jejich rodinách. Pomocí dotazníkového šetření zkoumáme, nejen to, jaký styl v rodině
převládá, jaké výchovné prostředky se v rodinách vyskytují, ale především to, jaké v nich
vyvolávají pocity a jaký vliv mají na jejich jednání.
Cílem této práce je hlubší porozumění problematice odměn a trestŧ, jako výchovných
prostředkŧ z teoretického hlediska a jejich propojení s výzkumným šetřením. Práce by měla poukázat na fakt, ţe někdy je třeba přehodnocovat a přizpŧsobovat zavedené výchovné
metody a prostředky tak, aby měly pozitivní vliv na rozvoj osobnosti dítěte nebo ho alespoň neovlivňovaly nepříznivě.
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VÝCHOVA V RODINNÉM PROSTŘEDÍ
Pojem výchova je často pouţívaný odborný výraz. Mŧţeme vidět mnoho jeho rozlič-

ných interpretací. Odlišná pojetí výchovy jsou ovlivňována zejména rŧzným chápáním
determinace rozvoje jedince, tedy poměr mezi vlivem dědičnosti, prostředí a výchovy (Kolář, 2012, s. 163). Pro účely této práce si vymezíme alespoň základní pohledy na výchovu a
s tím související definice.
„Výchova je záměrné a k určitému cíli směřující pŧsobení dospělých na děti s pouţitím
určitých výchovných prostředkŧ a metod. “ (Čáp, 1996, s. 13) Z hlediska sociální pedagogiky mŧţeme výchovu vymezit jako „regulování, záměrné a cílené vstupování do celoţivotního procesu zespolečenšťování jedince, probíhající v jistém konkrétním kulturně společenském systému.“ (Kraus, Poláčková, 2001, s. 41) Dle výkladového slovníku z pedagogiky je výchova „dlouhodobé i jednorázové záměrné cílevědomé jednání, jehoţ smyslem je
optimální rozvoj člověka, optimalizace člověka, osobnosti, dosaţení pozitivních změn
osobnosti.“ (Kolář, 2012, s. 163)
Výše uvedené definice mají několik společných znakŧ. Podstatné je, ţe hovoří pouze o
záměrné výchově, jinak také nazývané jako přímá, neboli intencionální. Na druhou stranu
mŧţe být výchova také nepřímá, neboli funkcionální. (Prokešová, 2013, s. 15) V tomto
případě vnímáme výchovu jako bezděčné vzájemné pŧsobení jednoho člověka na druhého,
které má vliv na změnu jeho osobnosti (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 263). Tento pohled lze označit za antipedagogický, jelikoţ v mnoha případech se dá říci, ţe „nejvíce vychováváme, kdyţ nevychováváme.“ (Prokešová, 2013, s. 15) Dítě bezesporu získává vědomosti a postoje také vědomě neřízenými činnostmi okolních lidí. Klasická pedagogika,
stejně jako pedagogická psychologie nevěnují tomuto druhu tvorby osobnosti velký vliv.
Nicméně plynulý přechod mezi záměrným a bezděčným ovlivňováním dítěte nelze popřít.
Pro vývoj dítěte je velmi dŧleţitá interakce, která v rodině probíhá. (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 268)
Za moderní definici výchovy lze povaţovat tvrzení, ţe je „cílevědomým a záměrným
vytvářením a ovlivňováním podmínek umoţňujících optimální rozvoj kaţdého jedince v
souladu s individuálními dispozicemi a stimulujících jeho vlastní snahu stát se autentickou,
vnitřně integrovanou a socializovanou osobností.“ (Pelikán, 1995, s. 36) Toto pojetí, kdy
jde ve výchově zejména o ovlivňování prostředí, nikoli dítěte samotného, se dostává
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v dnešní době čím dál více do popředí. Stejně tak my, pro účely této práce, ji povaţujeme
za nejvystiţnější.
Výchova probíhá primárně v rodině, proto je dŧleţité vymezit si základní definice rodiny, její druhy a zejména funkce, které by měla naplňovat.

1.1 Rodina v dnešní společnosti
Rodina je nejstarší společenskou institucí. Kdyţ se na rodinu podíváme ze sociologického hlediska, tak je to forma začlenění jedince do celé sociální struktury. (Prŧcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 248)
Definovat rodinu není jednoduché, jelikoţ si pod tímto pojmem kaţdý představuje něco
jiného a velmi často ji posuzujeme z vlastních zkušeností. Rodina ovšem bezesporu hraje
v ţivotě dítěte velmi dŧleţitou roli. Je to „prostor pravdivosti, upřímnosti, otevřenosti a
vzájemnosti.“ (Říčan, 2013, s. 60) Mělo by to být místo bezpečí a jistoty pro všechny její
členy.
Jednotnou definici pro rodinu nelze nalézt. Pro ujasnění jich předkládáme několik. „Rodina je malá sociální skupina, která vzniká manţelstvím a umoţňuje vzájemné souţití mezi
oběma manţelskými partnery, souţití rodičŧ a jejich dětí, utváření vztahŧ mezi příbuznými
a utváření vztahŧ mezi rodinou a společností.“ (Střelec, 1998 cit. podle Malach, 2010, s.
99)
Havlík a Koťa (2002, s. 67) uvádí, ţe je to „primární skupina, v níţ se nejen od narození
formuje osobnost dítěte, ale v níţ proţíváme všechny fáze svého ţivota.“
Dle sociologického slovníku mŧţeme říci, ţe rodina je „forma dlouhodobého solidárního souţití osob spojených příbuzenstvím a zahrnující přinejmenším rodiče a děti.“ (Jandourek, 2001, s. 206)
Na základě výše uvedených definic mŧţeme říct, ţe rodina je skupina osob, spojena příbuzenskými vazbami, kterou tvoří minimálně rodiče a děti, má vliv na formování osobnosti
a jsou zde uspokojovány nejzákladnější lidské potřeby.
Rodiny jsou charakterizovány kvalitou vzájemných vztahŧ mezi jejími členy. Tyto vztahy jsou bezesporu velmi dŧleţité. Jedná se o vztahy rodičovské, manţelské nebo sourozenecké. (Prokešová, 2013, s. 47) Pro účely této práce se zaměříme zejména na vztah rodič –
dítě. V tomto vztahu najdeme funkční a osobní stránku. Rodič musí dítě spoustě věcí nau-
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čit. Vychovávanému musí být vštípeno dobré chování a to nejen doma, ale také ve společnosti. Nutné je vymezování hranic ze strany rodičŧ. Tyto rodičovské úkoly lze zařadit do
funkčního vztahu. Osobní vztah, který by v ţádném případě neměl být opomíjen, zahrnuje
péči, lásku, úctu, respekt, ţertování apod. Tyto dvě sloţky se vzájemně nevylučují. I přesto, ţe rodič bude vyţadovat kázeň, i tak mŧţe zároveň uţívat osobní stránky vztahu. Dŧleţitá je jejich vyrovnanost. (Raser, 2000, s. 15-18)
Z výše uvedených informací vyplývá, ţe rodina je dŧleţitým místem pro kaţdého jedince a to po celý jeho ţivot. Existuje mnoho nejrŧznějších typŧ rodin.
1.1.1 Typologie rodiny
V dnešní době se výrazně zvyšuje variabilita rodinných typŧ (Prŧcha, Walterová, Mareš,
2013, s. 248). Základním dělením rodiny je na nukleární a širší. Nukleární rodinu tvoří
pouze dvě generace – rodiče a děti. Širší se skládá z rodiny nukleární a ostatních příbuzných. Dalšími typy je rodina orientační a reprodukční. Orientační je výchozí rodina,
v níţ jsme my sami objektem výchovy. V reprodukční rodině dochází k proměně rolí a jiţ
jsme my ti, kteří vychováme. (Havlík a Koťa, 2002, s. 67) Pro tento typ rodiny vyuţívá
Kraus (2008, s. 80) název prokreační. Další typy rodin lze rozdělit dle následujících kritérií. Dle podílŧ rodičŧ na výchově je to rodina úplná a neúplná. Dle trvalosti fungování
rodiny ji mŧţeme rozdělit na stabilní a nestabilní. (Malach, 2010, s. 101) Na základě naplňování základních funkcí, které si vymezíme níţe, mŧţeme mluvit o rodině funkční,
která zvládá plnit všechny své funkce a to přiměřeným zpŧsobem. Dále o dysfunkční rodině, kde i přesto, ţe elementární funkce nejsou plněny dostatečně, není ohroţen ţivot rodiny ani dítěte. Poslední typem je rodina afunkční, kdy není zvládnuto plnění základní
funkcí a vývoj dítěte je ohroţen. (Kraus, 2008, s. 80)
Několik dalších typŧ lze vymezit u rodin, které jsou problémově zatíţeny. Zařadit zde
mŧţeme nezralou rodinu, kdy rodiče nejsou připraveni na příchod potomka a nemohou se
stát spolehlivými rodiči. Nemají dostatek zkušeností. Dítě mŧţe také pociťovat, ţe je nechtěné. Dalším typem je přetíţená rodina. U tohoto typu rodiny nejsou problémy znát na
první pohled, ale dítě přesto strádá. Rodina mŧţe být přetíţena např. konflikty, narozením
dalšího dítěte, nemocí, citovým strádáním nebo bytovými či ekonomickými problémy. U
ambiciózní rodiny jsou problémy zpŧsobeny přílišnou aktivitou rodičŧ věnovanou jejich
uplatnění a seberealizaci, která jde však na úkor dítěte. Perfekcionistická rodina neustále
tlačí dítě do vysokých výkonŧ, musí mít perfektní výsledky. To bývá ovšem v rozporu se
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schopnostmi a moţnostmi dítěte. V autoritářské rodině funguje vztah mezi rodiči a dítětem pouze na zákazech a příkazech. Nejsou zde zohledňovány potřeby dítěte ani samo dítě
není vedeno k samostatnosti či zodpovědnosti. Rozmazlující rodina je naopak typická tím,
ţe všemu, co dítě poţaduje je vyhověno. Dítě má vţdy pravdu a vţdy dostane to, co chce.
V rodině, která je nadměrně liberální a improvizující chybí pravidla, řád a program. Rodiče nevytyčují jasné výchovné cíle. Rodina odkládající bývá často kombinovaná s jiným
typy rodin, jako je rodina přetíţená nebo nezralá. Dítě bývá svěřováno do péče jakýmkoli
jiným osobám pokaţdé, kdy je to moţné. Poslední typem problémových rodin je rodina
disociovaná. Znamená to, ţe v rodině jsou velmi váţně narušeny vztahy. Narušeny mohou
být jak vnější vztahy, coţ mŧţe být izolovanost od okolí nebo konflikty s ním, tak vnitřní
vztahy, coţ jsou vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. Ne zřídka u disociované rodiny
vidíme jejich kombinaci. (Helus, 2007, s. 153-162)
Matoušek (1997, s. 32) ve své publikaci uvádí, ţe na základě vyjádření futurologŧ lze
předpovídat, ţe typy tradiční rodiny se budou měnit. Běţné budou uţ i následující typy:
-

rodina sloţena pouze z jednoho dítěte a jednoho rodiče – čím dále častěji by to
mohl být místo matky otec

-

rodina sloţena z homosexuálního páru, kdy rodičem dítěte je jeden z nich

-

rodina, ve které o děti pečují prarodiče, kvŧli vytíţenosti rodičŧ

-

rodina s několika dětmi, z nichţ kaţdé je z jiného manţelství

-

rodina o třech generacích, kdy z kaţdé generace je přítomen pouze jeden člen.

Lze bezesporu říci, ţe v dnešní společnosti se opravdu s těmito modely rodin setkáváme
a vyskytují se čím dál častěji, coţ odpovídá předpokladŧm a zejména proměnám současné
společnosti.
V této kapitole jsme si vymezili, s jakými typy rodin se mŧţeme setkat. Některé typy
souvisely s funkcemi, které by rodina měla plnit. V následující kapitole si tyto základní
funkce vymezíme.
1.1.2 Funkce rodiny
Na rodinu jsou v dnešní době kladeny vysoké nároky. Rodina prošla mnohými změnami
a spolu s ní se proměnily také její funkce. V procesu této proměny ztratila mnoho z funkcí
pŧvodních, které z určité části přebral stát. Souvisí to především s omezením velkých vícegeneračních rodin pouze na rodiny nukleární. (Čáp, 1993, s. 271) V poslední době však
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nastává opět obrat a rodina začíná být znovu pokládána za nejefektivnější instituci, která
dokáţe nejlépe zabezpečit kognitivní a emocionální vývoj dítěte. (Mertin, 2013) Rodina
má dvě základní funkce a to funkci primární socializace dětí a emocionálně psychologické
stabilizace osobnosti dospělých (Parsons, 1951 cit. podle Kraus, Poláčková, 2001, s. 79).
Toto vymezení je pouze základním. Většina autorŧ funkce rodiny více rozvádí. Odlišují se
především v jejich pojmenování. Malach (2010, s. 101) vymezuje pět základních funkcí.
Ekonomicko-zabezpečovací funkce je dŧleţitá jak pro jedince jako člena rodiny, tak
také pro společnost, pro niţ je rodina jedním z nejvýznamnějších prvkŧ ekonomického
systému. Jednotliví členové rodiny se zapojují do výrobní i nevýrobní sféry, především na
základě výkonu povolání. Rodinu mŧţeme vidět z hlediska trhu jako významného spotřebitele statkŧ a sluţeb. V rámci rodiny pak funguje systém přerozdělování prostředkŧ, kdy
je nutné dělat mnoho rozhodnutí týkajících se výdajŧ a investic. (Kraus, Poláčková, 2001,
s. 80)
Biologicko-reprodukční funkce je také velmi významnou a to jak pro společnost, tak
také pro jedince samotného. Z hlediska společnosti se jedná především o její rozvoj, kdy je
nutné, aby měla stabilní reprodukční základnu, která ho bude zajišťovat. Kdyţ se podíváme
na jedince jako člena rodiny, tak se jedná o uspokojování jeho biologických a sexuálních
potřeb. Promítá se zde také jeho potřeba pokračování rodu. (Kraus, Poláčková, 2001, s. 79)
Z hlediska vztahu k reprodukční funkci, existovaly dva typy rodin, a to monogamní a polygamní. Monogamie je souţití pouze dvou jedincŧ rŧzného pohlaví, kdeţto polygamní
souţití rodiny znamená, ţe ve vztahu je více muţŧ (polyandrická rodina) nebo více ţen
(polygamická rodina). (Murdock, 1949 cit. podle Janiš, Loudová, 2011, s. 74)
Význam emocionální funkce je bezesporu značný, coţ mŧţeme vidět uţ i v historii, kdy
byla tato funkce posilována např. zavedením povinné školní docházky nebo zákazem dětské práce. Měnila se pozice dítěte, kdy se na něj postupně začalo pohlíţet jako na osobu,
která potřebuje lásku, ochranu a péči. Dŧleţitou součástí této funkce je tvorba domova.
Jedinec se mŧţe v prostředí domova oprostit od problémŧ, které vznikají jinde. (Havlík a
Koťa, 2002, s. 71) Cílem emocionální funkce je emoční a psychické uspokojení členŧ rodiny. Zařadit zde mŧţeme také funkci sociálně podpŧrnou, která je potřeba především
v případě, kdy kterýkoli člen rodiny trpí psychosociálními problémy či nějakým onemocněním. (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 183-184) Citové potřeby členŧ rodiny není schopna ţádná instituce kromě rodiny uspokojivě naplnit (Kraus, Poláčková, 2001, s. 83). Tuto
funkci mŧţeme nazývat také psychohygienickou (Malach, 2010, s. 104).
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Relaxační a regenerační funkce nabývá svého významu vzhledem ke zvyšujícímu se
tlaku společnosti na efektivitu práce rodičŧ a úspěšnost dětí ve škole. Je tedy nutné, aby
volný čas byl vyuţíván aktivně a nejlépe společně. Jednat se mŧţe o sportovní, kulturní či
jakékoli jiné zájmové aktivity. Dŧleţitá je vyváţenost mezi jednotlivými aktivitami. Pro
zdravý ţivotní styl je vhodné zkombinovat veškeré pracovní či školní povinnosti, sebeobsluţné a volnočasové aktivity. (Malach, 2010, s. 104)
Další dŧleţitou funkcí je výchovná. Havlík a Koťa (2002, s. 73) tuto funkci dále rozšiřují o socializaci. Uvádí, ţe socializace, výchova a vzdělávání jsou pro rodinu nejvýznamnější. Nejdŧleţitějším cílem socializace je příprava dětí na praktický ţivot. Velmi podstatné je nejen pŧsobení starší generace na mladší, ale také naopak a to především co se širší
rodiny týče. Souvisí to se sociálními vztahy, kterých častokrát s věkem ubývá. (Kraus, Poláčková, 2001, s. 80) Primární socializaci mŧţeme tedy shrnout jako vytváření aktuální
sociability, tedy účastni na sociálních činnostech a vztazích. Dále pak utváření schopností
pro budování nových sociálních vztahŧ, které jsou podstatné pro celkový sociální rozvoj
jedince. (Provazník et al., 1989 cit. podle Kraus, Poláčková, 2001, s. 80) Hlavní odpovědnost za výchovu dětí mají rodiče ve všech vyspělých zemích světa. Tato povinnost je zakotvená také legislativně. Rodiče mají povinnost pečovat a vychovávat své děti. Na výchovu se ovšem zaměříme podrobnější aţ v jedné z dalších kapitol.
Výše zmiňované funkce rodiny jsou povaţovány za elementární. Dále si mŧţeme vymezit deset funkcí, které jiţ lze povaţovat za více konkrétní. Rodina má uspokojovat základní potřeby dítěte, ať uţ biopsychické, jako je jídlo, pohodlí, pohyb, nebo psychické,
jako je bezpečí, láska, dostatečné mnoţství podnětŧ. Dále uspokojuje potřebu organické
přináleţitosti dítěte, čímţ je myšlena potřeba domova a potřeba mít člověka, který je zde
pro dítě, tedy v tomto případě matka a otec. Rodina je pro dítě akčním prostorem. Tedy
právě zde má dítě prostor pro aktivní vyjádření sebe sama a seberealizaci. Dítě je uváděno
do vztahu k věcem rodinného vybavení. Dítě se učí chápat zařízení domácnosti, všechny
předměty, nástroje jako hodnoty, které jsou pro rodinu dŧleţité a je nutné při jejich pouţívání dodrţovat určitá pravidla a chránit je. Dítě se učí s věcmi zacházet, váţit si jich, co se
domácnosti týče, to samé platí také o jeho osobních věcech. Rodina určuje počáteční proţitek sebe sama z hlediska genderu, tedy jako dívky či chlapce. Rodina předkládá dítěte
vzory a příklady. Tyto vzory vychovávaný mŧţe vidět v nejrŧznějších situacích, kdy mŧţe následně chování napodobovat. Rodina v jedinci zakládá a následně i rozvíjí vědomí
povinnosti, zodpovědnosti a úcty jako věci samozřejmé, které k ţivotu neodmyslitelně
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patří. Pro dítě se to stane přirozeností. Učí dítě mezigeneračnímu souţití a chápání lidí
odlišných věkových skupin a rŧzného postavení. Rodina v dítěti buduje představu o širším okolí, společnosti a i celém světě. Rodina je jak pro dítě, tak pro dospělé členy prostředí, kam si mohou přijít pro radu, kde mohou hledat pomoc, kam se mohou přijít
svěřit. Je to záchytný bod, v případě ţe se jeden z jejich členŧ dostane do náročné ţivotní
situace. (Helus, 2007, s. 149 – 151)
V přecházejících kapitolách jsme se věnovali rodině, jako významné instituci. Nyní se
jiţ zaměříme konkrétně na výchovu, která v rodině primárně probíhá.

1.2 Význam rodinné výchovy
Rodinná výchova neboli výchova uskutečňována v rodině, je spolu s rodinným prostředím povaţována za nejvýznamnější činitel, který formuje mladého člověka. Jedná se zpravidla o výchovu dětí a mladistvých, kterou uskutečňují jejich rodiče, popřípadě prarodiče.
(Prŧcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 249)
Na dŧleţitost rodinné výchovy poukazuje svým citátem také významný německý pedagog Johann Friedrich Herbart, který říká, ţe „výchova je věc rodinná. Z rodiny vychází a
do ní se zpravidla vrací.“ (Prokešová, 2013, s. 48)
Výchova se skládá ze třech hlavních částí, které lze povaţovat za její základní stavební
kameny. První částí je učení k poslušnosti, které souvisí s pravidly, omezeními a autoritou
dospělých. Druhá část je učení se dovednostem, potřebným ke spolupráci a zodpovědnosti.
Poslední poloţkou, je rozhodování, se kterým významně souvisí řízení vlastního chování.
(Morrish, 2009, s. 22-23)
V procesu výchovy se formují vlastnosti, schopnosti, vztahy a také morálka. Dŧleţitá je
aktivita všech činitelŧ podílejících se na výchově, tedy kromě rodiny, také školy, mimoškolních zařízení a institucí a také jejich vzájemná spolupráce. Primárním výchovným činitelem je tedy rodina, jejímţ úkolem je vytvářet základní kvality a také orientovat děti do
ţivota. Rodina provází člověka celoţivotně, nejen v dětském období. Napomáhá plnit jedinci jeho úlohy v jednotlivých vývojových obdobích. Rodina vychovává hlavně ţivotním
stylem, hodnotami a vztahy mezi jejich členy. (Danek, 2007, s. 73-74)
Bakošová (2008, s. 94) uvádí, ţe vţdy je dŧleţité, aby byly děti v rodině vychovávány
k hodnotám. Konkrétně k hodnotám lásky, dobra, slušnosti, úcty, tolerance, solidarity a
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přátelství. Díky tomu rozvíjí výchova v rodině jak vztah jedince k sobě samému, tak také
ke svému okolí – společnosti a nakonec i k přírodě.
Výchova plní své funkce nejen ve vztahu k jedinci samotnému, ale také k celé společnosti. Translačně-transformační funkce zajišťuje kontinuitu vývoje společnosti. Zařadit zde
mŧţeme také obohacování kultury. Komunikačně-kooperativní funkce ovlivňuje systém
mezilidských vztahŧ, zasahuje jak do komunikačního procesu, tak do procesu spolupráce.
Socializační funkcí je myšleno, ţe výchova více prohlubuje socializaci jedince. Kultivační
funkce je zaloţena na přijímání, hodnocení a přepracování informací. Ekonomickokvalifikační funkce vytváří předpoklady dalšího hospodářského vývoje, především co se
týče přípravy pracovních sil. Všechny tyto funkce spolu úzce souvisí a vzájemně se doplňují a prolínají. (Kraus a Poláčková, 2001, s. 42)
Aby byla výchova v rodině efektivní a aby naplňovala své funkce, je nutné, aby byly
jasně vytyčeny výchovné cíle, kterých chceme dosáhnout.

1.3 Výchovné cíle
Cíl výchovy lze definovat jako ideál předpokládaných a ţádoucích vlastností člověka,
které by měl získat výchovou. Jedná se o jeden z prvkŧ výchovného systému, který určuje
směr výchovného pŧsobení. (Prŧcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 29) Cíle výchovy také do
značné míry ovlivňují výchovný proces, respektive jeho kvalitu. Jiţ v 17. století, Jan Amos
Komenský vyzdvihoval dŧleţitost výchovných cílŧ. Tvrdil, ţe jsou dŧleţitější, neţ výchovné prostředky. (Čábalová, 2011, s. 43)
Pedagogická disciplína zabývající se teorií výchovných cílŧ se nazývá teleologie. Vychází z filozofie výchovy, kdy se v závislosti na odlišných filozofických koncepcích liší
také názory na to, čeho se má výchovou dosáhnout. (Janiš, Loudová, 2011, s. 31) Stanovit
cíle výchovy je velmi sloţité. Vytváří se na základě „provedení hluboké analýzy základních procesŧ ve společnosti a perspektiv vývoje, základních moţností a činností člověka,
sociálních rolí, změn v jeho osobnosti.“ (Čábalová, 2011, s. 43) Při jejich formulaci je také
dŧleţité, aby bylo vycházeno z globálních, tedy všeobecných cílŧ (Janiš, Loudová, 2011, s.
34). Vyuţívána je zde dedukce, kdy při formulaci cílŧ postupujeme od obecného
k jednotlivému, konkrétnímu.
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Kaţdý cíl by měl splňovat tři základní poţadavky, aby byl efektivní. Musí být jasně,
srozumitelně a především konkrétně formulovaný. Dále má obsahovat poţadovanou změnu
osobnosti, podmínky a prostředky, díky kterým je moţné změny dosáhnout. Posledním
poţadavkem je, aby měl kontrolovatelné výstupy. (Čábalová, 2011, s. 44)
Cíle lze rozdělit z rŧzných hledisek. Nejdříve se na cíle podívejme z obecného hlediska,
kdy je mŧţeme dělit na adaptační, coţ znamená, ţe se přizpŧsobují stávajícím podmínkám
a anticipační, které jedince připravují na budoucí podmínky vývoje. Další dělení je na
materiální a formální cíle. Materiální se zaměřují na osvojení konkrétního obsahu výchovy – jako jsou poznatky z rŧzných oblastí či morální normy. Formální cíle mají vliv především na rozvoj schopností a dovedností. Dále mŧţeme cíle rozdělit na základě toho, kdo je
jejich iniciátorem. Cíle autonomní si určuje sám vychovávaný. Heteronomní přichází od
někoho jiného, tedy zvnějšku. Poslední dělení, které vymezujeme je na cíle individuální a
sociální. Individuální cíle sledují zájem jedince, kdeţto sociální vedou k naplnění sociální
funkce jedince ve společnosti. (Janiš, Loudová, 2011, s. 33-34) Dělení podle mapování
struktury osobnosti je na cíle kognitivní (poznávací), afektivní (postojové) a psychomotorické (dovednostní). Dle náročnosti je dělíme na cíle maximální, optimální a minimální. Z hlediska času na blízké, střední a vzdálené. (Čábalová, 2011, s. 44)
Nalezneme ještě další členění cílŧ. Nicméně pro pochopení smyslu výchovy jako takové
toto vymezení povaţujeme za dostatečné. Z této kapitoly jasně vyplývá, ţe vytyčení cílŧ,
kterých chceme ve výchově dosáhnout je velmi dŧleţité. Lze ho povaţovat za nezbytné.
Nutné je také vymezit si konkrétní výchovné prostředky, které nám k dosaţení cílŧ mají
pomoci.

1.4 Výchovné prostředky
V širším slova smyslu lze za prostředek výchovy povaţovat i rodinu samotnou. V uţším
slova smyslu však víme, ţe kaţdá rodina musí vyuţívat rŧzných výchovných prostředkŧ,
aby naplnila své poslání, respektive výchovnou funkci. Mŧţeme je vymezovat následujícím zpŧsobem: rodinné prostředí, výchovné metody, výchovné formy, kulturní artefakty a
média, sport a kultura. (Malach, 2010, s. 109-110)
Rodinné prostředí hraje ve výchově dítěte velmi dŧleţitou roli. Vidět to mŧţeme především z hlediska sociální pedagogiky. Kraus (2008, s. 76) uvádí, ţe ve výchovném proce-
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su vystupují dva subjekty a to vychovávaný a vychovatel, který chce dosáhnout vytyčeného výchovného cíle. A tento proces se vţdy odehrává v určitém prostředí.
Rodinné prostředí lze povaţovat za optimální v případě, ţe naplňuje několik základních
znakŧ. Těmito znaky jsou vnitřní stabilita, nenarušená a přirozená struktura, kulturní atmosféra a určitý civilizační standard. (Střelec, 1994 cit. podle Malach, 2010, s. 110) Nicméně
vzhledem k tomu, ţe dnešní společnost se mění, je potřeba se dívat na jednotlivé znaky
širokým úhlem pohledu. Těţko se vymezuje, co je pro jednotlivé body standardem, proto
odklon od nich nemusí nutně znamenat problémy ve výchově dítěte.
Dále jmenujeme ţádoucí rysy, které by měla rodina vzhledem k vhodnému výchovnému
prostředí mít. Patří mezi ně např. autorita rodičŧ, stanovení výchovných cílŧ, nepsaná pravidla v rodině, umoţnění dětem spolurozhodovat o společných záleţitostech, spory
v rodině se řeší vyjednáváním a další. (Malach, 2010, s. 110) U těchto znakŧ je dŧleţitá
především přiměřenost.
Výchovné metody mŧţeme definovat jako „záměrné a cílevědomé uplatňování promyšlených postupŧ, zpŧsobŧ a metod výchovného pŧsobení.“ (Valihorová, 2013, s. 37) Výchovné metody jsou voleny na základě vytyčených výchovných cílŧ. Na základě toho se
mohou v jednotlivých rodinách výrazně lišit. (Malach, 2010, s. 111) Dělení či klasifikace
výchovných metod není jednotná. Uvádíme zde metody podle zpŧsobu, jakým pŧsobí na
osobnost. Metoda objasňování – jejím výsledkem by mělo být přijetí nového názoru na
základě racionalizace, na základě předloţených informací. Pro tuto metodu jsou velmi dŧleţité teze a argumenty. Metoda přesvědčování – výsledkem by mělo být, jak uţ z názvu
vyplývá, vznik přesvědčení. Jde o slovní pŧsobení jednoho člověka na druhého. Přesvědčování musí být dobrovolné, zainteresované a zúčastněné. Slouţí ke zdŧvodnění určitého
stanoviska. Sugesce jako vedlejší metoda – se uplatňuje pouze ve spojitosti s ostatními
výchovnými metodami. Sugesce znamená iracionální ovlivňování jednoho člověk druhým
a to při sníţené úrovni vědomí. Rozhodujícím pro úspěšnost této vedlejší metody je především osobnost toho, co se snaţí něco vsugerovat druhému. Metoda příkladu – o příkladu
nebo vzoru mluvíme v případě, ţe činnost nebo chování jednoho jedince navozuje u druhého jedince opakující se chování, tedy nápodobu. Metoda výchovných cvičení – je vyuţívána především ve školách. V souvislosti s rodinou bývá dávána do spojitosti především,
co se mravních návykŧ týče. Jde o zjišťování toho, jak motivovat jedince, aby si sám o
sobě chtěl osvojovat určité znalosti či zpŧsobilosti. Dŧleţitou roli zde hraje opakování.
(Valihorová, 2013, s. 38-45)
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Nejen Malach (2010, s. 111), ale také Prekopová (2010, s. 27) poukazuje na dŧleţitost
metody příkladu, respektive metody vzoru. Dítě se rodí se schopností napodobovat, proto
mu musí být předkládány jednoznačné vzory, které vnímá a chápe. Dŧraz je kladen na
opakování. V prŧběhu puberty je rodičovský vzor zpochybňován a dítě si hledá nové vzory, které by mohlo následovat.
Konkrétněji člení výchovné metody Čábalová (2011, s. 48). Řadí sem jiţ zmiňovanou
metodu příkladu, přesvědčování, spolupráce, vysvětlování, hry, didaktické hry aj. Odměny
a tresty, kterým se věnujeme v této práci, řadí do metod hodnotících.
Výchovné formy znamenají institucionalizovaní výchovných aktivit. Existuje jich celá
řada. Neznamená to ovšem, ţe rodina musí vyuţívat všechny tyto formy. Odvíjí se od
podmínek, které rodina má a také od stanovených výchovných cílŧ. Zmínit mŧţeme např.
herní a tělovýchovné aktivity, pracovní činnosti v rodině, osobní hygienu, návštěvy příbuzných a známých, návštěvy bohosluţeb a mnoho dalšího. Seznam forem výchovy je
nekonečný a rodina si ho vţdy přizpŧsobuje, jak jiţ bylo zmíněno dle svých potřeb a moţností. (Malach, 2010, s. 112-113)
Artefakty mŧţeme chápat jako výtvory lidské práce. Média jsou nástrojem komunikace, který slouţí ke sdělování určitého obsahu. (Jandourek, 2001, s. 32, 153) Vzhledem
k dnešní společnosti mají především média ve výchovném procesu čím dál větší vliv.
Sport je jakákoli pohybová, či fyzická aktivita a pro účely této práce ji není nutné dále
rozebírat. Kulturu mŧţeme označit jako: „souhrn ţivotních forem, hodnotových představ
a ţivotních podmínek obyvatel na časově a prostorově omezeném úseku.“ (Jandourek,
2001, s. 136) Kultura jako taková je pro ţivot jedince nezbytná.
Výchova je velmi sloţitý proces. Rodičovská výchova je povaţována za stěţejní pro ţivot dítěte. Z tohoto dŧvodu jsou na rodiče kladeny z hlediska výchovy vysoké nároky.
Ovšem neexistuje ţádný univerzální návod na dobrou výchovu. Rodič musí respektovat
individualitu dítěte a vytyčení cílŧ i volba prostředkŧ je zcela na něm. Rodiče si také sami
volí výchovný styl, který je nutné si vymezit, vzhledem k problematice, kterou se naše
práce zabývá.

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

21

1.5 Výchovné styly rodičů
Zpŧsob výchovy, který bývá často nazýván spíše výchovný styl, znamená „celkovou interakci a komunikaci dospělých s dítětem. Projevuje se volbou a zpŧsobem uţití výchovných prostředkŧ.“ (Čáp, 1996, s. 135)
Ve společnosti se vyskytují tři základní modely jejího uspořádání. Hovoříme o modelu
autoritativním (diktatura, totalita), anarchii a demokratickém modelu. Tímto zpŧsobem
jsou uspořádány i menší celky. Na mysli tím máme především rodinu či školu. (Kopřiva a
kol., 2012, s. 258) Členit mŧţeme také prostředí, ve kterém se výchova odehrává a to
z pohledu výchovným postupŧ či výstupŧ. Předkládáme jedno z nejběţnějších členění prostředí a to na autoritativní, liberální a demokratické. (Janiš, Loudová, 2011, s. 83-84)
Na výše uvedené dělení prostředí výchovy budeme navazovat. Tři základní modely stylŧ
výchovy jsou právě autoritativní, liberální a demokratický. Vymezit tyto jednotlivé styly
mŧţeme podle tří základních kritérií, týkajících se norem a pravidel. První kritérium je,
jaký druh norem a pravidel v rodině existuje, druhé kdo je vytváří a poslední pro koho jsou
závazná.
V autoritativním stylu se pravidla příliš neutváří, spíše je ve výchovně přítomno velké
mnoţství příkazŧ, zákazŧ a povinností. Utvářeny jsou pouze těmi, kteří mají moc, tedy
dospělými. A platí naopak pouze pro děti.
V liberálním stylu (anarchii) jsou pravidla a normy pro všechny členy rodiny nejasné
nebo se nevytváří vŧbec. Určování pravidel je nahodilé, nikdo je záměrně nevytváří a pro
nikoho nejsou závazná.
V demokratickém stylu jsou pravidla a normy vytvářeny, ale vyvstávají na základě potřeb všech členŧ rodiny tak, aby nebyly frustrovány základní lidské potřeby. Na jejich
tvorbě se podílí celá rodina a závazná jsou pro všechny bez výjimky. (Kopřiva a kol.,
2012, s. 259-260)
První zmiňovaný autoritativní styl tedy klade dŧraz na absolutní poslušnost. Dŧleţitá je
role autority, jíţ je dítě podřízené. Nad ničím se s dítětem nedebatuje a musí uposlechnout
veškeré příkazy a omezení ze strany dospělého.
Liberální styl, jinak také nazývaný jako laissez-faire, ponechává dítěti absolutní volnost.
V tomto výchovném stylu se netvoří hranice, ani není dítě omezováno v ţádných jeho
vlastních aktivitách.
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V neposlední řadě tady máme demokratický výchovný styl, který je zaloţený na respektu. Dítě je bráno jako samostatná bytost, je vnímáno individuálně. Má právo rozhodovat o
sobě, ovšem v přiměřené míře a to tak, aby to odpovídalo jeho věku. Tímto stylem výchovy je vedeno k odpovědnosti. Rodič, tedy dospělý je zde vnímán spíše jako partner. Dŧraz
je kladen na komunikaci a společné řešení konfliktŧ. Tento zpŧsob výchovy je obecně pokládán za příznivý vzhledem ke zdravému vývoji dítěte. Vzhledem k zaměření této práce je
dŧleţité zmínit, ţe se v ţádném případě neopírá o tresty, jako výchovný prostředek.
(Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 269)
V návaznosti na výše zmíněné výchovné styly uvádí Baumrindová (1989, 1991, cit. podle Helus, 2007, s. 169) obdobné dělení. U Autoritářského stylu je základem direktivní
přístup. Poslušnost dítěte je na prvním místě. Komunikace s dítětem v rodině probíhá jen
minimálně. Trestání, včetně fyzického je běţnou záleţitostí. Povolující styl klade dŧraz na
svobodu a volnost dítěte. Hranice jsou nastavovány pouze minimálně a trestání je vytlačeno. Dle toho stylu si má dítě na vše přijít samo, tedy nese samo zodpovědnost za své jednání. Styl opřený o autoritu je zaloţený především na komunikaci. I přesto, ţe stejně jako
u autoritářského stylu jsou jasně vymezené hranice, tedy i to, co je dobré či zlé, tak tyto
pravidla tvoří rodiče spolu s dětmi. Komunikují o těchto pravidlech a vysvětlují je dětem
tak, aby je jasně pochopily. Rodič je v tomto stylu skutečnou autoritou, která je pro dítě
vzorem. Baumrindová tyto výchovné styly zkoumala v souvislosti se školní úspěšností
dítěte. Z jejího výzkumu vyplývá, ţe všechny děti, nezávisle na dalších aspektech, jako je
věk, etnický pŧvod, společenský status, mají lepší školní výsledky v případě, ţe v rodině
funguje výchovných styl opřený o autoritu. (Helus, 2007, s. 169)
Lze vymezit také výchovné styly, které jsou v případě uţívání pro dítě nevhodné aţ
škodlivé. Výchova rozmazlující, kdy dítě dostane vše, co si přeje. Výchova nadměrně
ochraňující se dá jinak také nazvat nadměrně starostlivá. Rodiče se snaţí dítě ochraňovat
před veškerými riziky, coţ má za následek to, ţe dítě nezískává ţádné dovednosti, které
jsou potřeba k tomu, aby zvládalo běţné rizikové situace, které ho v ţivotě potkají. Výchova perfekcionistická znamená, ţe na dítě jsou kladeny nadměrné poţadavky především vzhledem k jeho věku a jeho schopnostem či vlastnostem. Rodiče se snaţí o dokonalost a touţí po perfektních výkonech v rŧzných oblastech, jako např. v oblasti umění či
vzdělávání. Výchova nedůsledná, kdy rodiče či pouze jeden z rodičŧ mění své zpŧsoby
výchovy. Chvíli je rodičem přísným a chvíli ubírá ze svých poţadavkŧ a odsouvá hranice.
Příčinou nedŧsledné výchovy mŧţe být i rozdílný přístup obou rodičŧ. Výchova zavrhují-
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cí, kdy dítě má z chování rodičŧ pocit, ţe ho odmítají. Rodiče se při omlouvání svého chování odkazují na nezbytnou potřebu výchovy a to, ţe priorita je vést děti ke kázni. Ve výchově zanedbávající, týrající, zneuţívající dítě a deprivující je doslova ohroţeno dítě na
vývoji. Jedná se jak o vývoj psychický, tak fyzický. (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 270)
Ve všech pedagogických i psychologických disciplínách se mění terminologie. I uvedené výchovné styly jiţ slouţí spíše ke zmapování výrazných odlišností. Za vhodnější je pokládáno zjištění dvou základních atributŧ v rámci pŧsobení rodiče na dítě. Na mysli máme
v první řadě emoční vztah k dítěti a to od citové vřelosti aţ k citovému chladu. V druhé
řadě je to míra poţadavkŧ na dítě, od absolutního ovládání dítěte aţ po úplnou volnost. Při
tomto posuzování lze lépe popsat pŧsobení na dítě a především to, jaký to má na něho vliv.
(Mertin, 2013, s. 50)
Zpŧsob výchovy závisí na mnoha aspektech. Uspořádat je mŧţeme do pěti základních
skupin. Výchovný styl je zvolen na základě vlastností a zkušeností vychovávajících, ale
také vychovávaných, coţ jsou první dvě oblasti. Mezi další pak řadíme vzájemné vztahy a
interakci mezi subjektem a objektem výchovy, události a změny v podmínkách v prostředí
výchovy a také širší sociokulturní podmínky. Za jednu z nejpodstatnějších oblastí je povaţována vlastní zkušenost. Na jedné straně si mŧţe dospělý přinést formu výchovy
z orientační rodiny a povaţuje to za samozřejmost, na druhé straně v případě negativních
zkušeností se mŧţe snaţit o naprosto odlišný zpŧsob výchovy, neţ sám zaţil. (Čáp, Mareš,
2001, s. 313-314)
Výchovný styl s sebou nese mnoho rizik. Jiţ kdyţ se podíváme do historie, na dŧvody
vzniku fašismu a nacismu, tak vidíme jeden z faktorŧ, který k tomu mohl výrazně pomoci.
Byla to striktní autoritativní výchova, která byla velmi přísná a to nejen v rodině, ale také
ve škole. Jedinci byli vedeni k naprosté poslušnosti, která byla vnímána jako hodnota, jako
ctnost. Hitler a Stalin, kteří jsou povaţováni za jedny z nejhorších diktátorŧ nejen 20. století, prošli výchovou, jejíţ součástí bylo poniţování a tělesné tresty. Toto uvádí Švýcarská
psychoanalytička Millerová (2001), která své tvrzení podkládá tím, ţe jedinec, který prošel
poniţující a tvrdou výchovou, ten se ji nakonec naučí obdivovat. (Kopřiva a kol., 2012, s.
257)
V prŧběhu času, s tím, jak se měnila společenská situace, tak také ovlivňovala styl výchovy v rodině. Největší změnu vidíme v České republice po roce 1989. Upouští se od
striktního vedení dítěte, rodiče určují hranice méně a to samé platí o poţadavcích, kterých
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ubývá. Za ţádoucí je povaţováno na jednu stranu neustupování z daných poţadavkŧ, ale
na druhou stranu dávání prostoru dítěti natolik, aby se mohlo učit přebírat zodpovědnost za
vlastní jednání, za svŧj ţivot. Volba výchovného stylu je vţdy na rodičích, kteří musí zváţit jak jeho klady, tak negativa či jiţ zmiňovaná rizika. (Mertin, 2013, s. 50)
V této kapitole jsme se věnovali rodině a především jedné z jejich nejdŧleţitějších funkcí - výchově. Výchova v kaţdém období ţivota má svá specifika. Proto se blíţe zaměříme
na období, které je pro tuto práci podstatné, tedy na stádium staršího školního věku neboli
pubescence.
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VÝCHOVA DÍTĚTE STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU
Člověk ve svém ţivotě prochází rŧznými stádii. Dělení těchto jednotlivých vývojových

období jedince se u mnohých autorŧ liší. V této práci se je vymezíme dle Vágnerové
(2012), která je rozděluje na následující stádia:
Prenatální období, které trvá devět kalendářních měsícŧ a rozdělit ho lze na tři další fáze - období od oplození do uhnízdění blastocysty, embryonální období a fetální období.
Novorozenecké období trvá zhruba jeden měsíc od narození dítěte a jeho hlavní podstatou je adaptace na nové prostředí.
Kojenecké období, jehoţ doba trvání je od jednoho měsíce do jednoho roku. Dochází
k rozvoji velkého mnoţství kompetencí u kojence, na který má velký vliv matka. V tomto
období se ukazují individuální zvláštnosti u jednotlivých dětí.
Batolecí věk trvá od jednoho roku do tří let. Rozvíjí se zde celá osobnost dítěte, jeho
schopnosti a dovednosti. Dŧleţitým znakem je postupné osamostatňování.
Předškolní věk trvá od tří let do nástupu do školy, tedy do šesti nebo sedmi let dítěte.
V tomto období si dítě stabilizuje vlastní pozici ve světě, čímţ je předškolní věk charakteristický.
Školní věk je doba, kdy dítě navštěvuje základní školu. Blíţe toto období popisujeme
v této kapitole níţe.
Období pozdní adolescence probíhá od patnácti do dvaceti let ţivota. Zde jedinec prochází psychosociálními proměnami, jelikoţ se mění celkově jeho osobnost a společenská
pozice. Také zde mŧţe být dokončena profesní příprava s následným nástupem do zaměstnání.
Období dospělosti mŧţeme opět dělit na období mladé dospělosti od dvaceti do pětatřiceti let, střední dospělosti do pětačtyřiceti let a pozdní dospělosti do šedesáti let.
Stáří je posledním obdobím lidského ţivota. Dělit ho mŧţeme na rané stáří, které trvá
od šedesáti let do pětasedmdesáti a pravé stáří, které nastupuje po pětasedmdesátém roce
ţivota. Tohoto posledního období se však určitá část starších lidí nedoţije.
Vymezili jsme si všechny období v ţivotě člověka. Nyní se zaměříme obecně na školní
věk. Lze ho charakterizovat jako období, které trvá od 6-7 let do 15 let věku dítěte. Rozdělit ho mŧţeme na tři fáze. Raný školní věk, který začíná nástupem do školy a trvá asi do 9

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

26

let ţivota dítěte. Základním znakem tohoto období je, ţe dítě přijímá novou sociální roli a
základy vzdělanosti, tedy učí se psát, číst a počítat. Střední školní věk vymezujeme jako
období od 9 do 11-12 let. Dítě stále dochází na první stupeň základní školy. V tomto období se dítě připravuje na dospívání a dochází zde k nepatrným změnám, které ovšem nejsou
ještě příliš významné. Starší školní věk je období na druhém stupni základní školy. Trvá do
15 let dítěte. Toto období vede k řadě změn a to jak biologických, tak psychických. (Vágnerová, 2012, s. 255-256)
Pojem starší školní věk nalézáme kromě Vágnerové (2012, s. 256) také u Matějčka
(1986, cit. podle Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 119) nebo Kopecké (2011, s. 143). Zmiňujeme to z toho dŧvodu, ţe terminologické označení pojmu starší školní věk není jednotné. Za synonymum pro starší školní věk mŧţeme povaţovat pubescenci. Tyto období se
věkovým rozpětím kryjí. (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 143)
Období pubescence lze rozdělovat na dvě fáze, fázi prepuberty a vlastní puberty. První
období trvá od 11 do 13 let a začínají se zde vyvíjet sekundární pohlavní znaky a dochází
k proměně tělesné stavby. Především jsou vidět výrazné odlišnosti mezi pohlavími. Druhá
fáze probíhá od 13 do 15 let a zakončena je dosáhnutím reprodukční schopnosti jedince.
(Skorunková, 2013, s. 106)
Období pubescence mŧţeme podle Eriksona označit za stádium hledání identity. Má dvě
fáze, fáze sociální identity a osobní identity. V období sociální identity se jedinec ztotoţňuje s vrstevníky a hledá své vlastní místo mezi nimi. Vrstevnická skupina nabývá velkého
významu. Dítě se odvrací od rodičŧ, zejména citově. V období osobní identity si dítě osvojuje vyspělý pohled na prostředí, ve kterém ţije a zejména na sebe samého. Odpovídá si na
základní otázky, jako kdo jsem, kam patřím, čemu věřím apod. (Říčan, Krejčířová, 2006, s.
50)
V období dospívání probíhá u pubescenta mnoho změn, jako jsou biologické, inteligenční nebo emoční. Nejen, ţe tedy hledá vlastní identitu a roli ve společnosti, ale upevňuje si také sebevědomí a začíná touţit po osamostatnění. (Špaňhelová, 2008, s. 159-167) Pro
účely této bakalářské práce je nutné vymezit pubescenci zejména ve vztahu k rodině a výchově.
Dŧleţitým bodem pubescence, který jsme výše zmiňovali je osamostatnění, jinak také
emancipace od rodiny, coţ má na fungování a vztahy v rodině velký vliv. V mnoha případech rodiče nedokáţou své dítě pochopit a v osamostatnění se mu snaţí zabránit. Snaha
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mŧţe být doprovázena buď autorativním přístupem nebo naopak přílišnou péčí a láskou.
Tyto dva extrémy mají na vztahy v rodině velmi negativní vliv. (Kopecká, 2011, s. 146)
Ovšem je nutné podotknout, ţe dospívající neusiluje o úplné oproštění se od rodiny, respektive od rodičŧ. I přesto, ţe jiţ vyţaduje do určité míry svobodu, tak stále touţí na jednu stranu po zájmu rodičŧ, na druhou stranu o jejich respekt a uznání. (Vašutová, Panáček,
2013, s. 82)
Obecně je dospívání označováno za období konfliktŧ. Nicméně v případě, ţe se v tomto
období objeví mezigenerační rozpory nebo konflikty, ve většině případŧ to není zpŧsobeno
obdobím, ale počátky tohoto problému je nutno hledat jiţ v dřívějších letech (Vašutová,
Panáček, 2013, s. 82). To dokazují i výsledky výzkumŧ z poslední doby, které poukazují
na to, ţe na vztahy mezi rodiči a dospívajícími, musíme nahlíţet kontinuálně a nejsou tedy
výsledkem puberty. (Macek, Štefánková in Macek, Lacinová, 2012, s. 26)
Dospívání je velmi sloţitý proces, který provází specifické problémy, zejména vzhledem
k dnešní společnosti a rodině, ve které ţije. Vymezit lze čtyři základní problémy, se kterými se dospívající setkávají. Rozpor mezi fyzickou a sociální zralostí se stává čím dál
větším problémem. Dříve byly obě tyto sloţky v rovnováze, které bylo dosaţeno ve stejném časovém bodě. Nicméně v dnešní době fyzická zralost značně předstihuje tu sociální,
jelikoţ jsou na dospělého jedince kladeny společností čím dál větší nároky. Tato situace
mŧţe vyústit aţ v poruchy chování jedince. Problémy se vyskytují také v oblasti sexuální,
kdy je jedince jiţ zralý pro sexuální aktivitu, nicméně je nucen tyto touhy potlačovat,
vzhledem k věku. Nejen výše zmiňování autoři, ale také Čáp (1993, s. 142) povaţuje tento
rozpor za velký problém, který mŧţe vést ke zvýšené labilitě, kolísání v hodnocení sebe
sama, obtíţím ve škole i ve vztazích, a to s rodiči, pedagogy, ale i s celou společností.
Rozpor mezi rolí a statusem znamená, ţe v dnešní společnosti se od fyzicky téměř vyspělého jedince očekává role dospělého, ovšem jejich status je nízký – má dětské postavení.
Rozpor mezi hodnotami mladé a starší generace vychází zejména z toho, ţe starší generace lpí na dávných hodnotách, které nejsou ochotni přizpŧsobovat současné době, kdeţto
nová generace chce sbírat vlastní zkušenosti, vytvářet si vlastní hodnotový systém.
Rozpor mezi hodnotami rodiny a vnější společnosti spočívá v tom, ţe jedince v období
dospívání často kriticky hodnotí normy a hodnoty svých rodičŧ, jelikoţ na ně není přímo
vázán. Podstatou je, aby rodiče tyto pravidla neprosazovali mocensky, ale diskutovali
s dospívajícím. (Langmeier a Krejčířová, 2006, s. 164-166)
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Výchova je zaloţena na vzájemné interakci mezi dospívajícím a rodiči. Z tohoto dŧvodu
se podíváme na to, jak se mění vztah mezi dítětem a jeho rodiči.
Ve vztahu k matce dospívající především odmítají jakékoli přílišné pečování, hlídání
nebo rady do ţivota. Následkem toho mŧţe někdy matka pociťovat nespravedlnost nebo
nevděk. Narušit vztah matky s dcerou se mŧţe také v případě, ţe mezi nimi začne vznikat
rivalita. Hovoříme zde o tom, ţe dívka začne zdŧrazňovat svou ţenskou roli a matka se
mŧţe stát její konkurentkou. Matku pak tato situace mŧţe značně znejistit. I přesto by však
měla v rozvoji ţenské role dceru podpořit a být jí vzorem. (Vágnerová, 2000, s. 242-243)
Co se otce týče, tak syn jiţ nevyţaduje tolik otcovy pozornosti, jelikoţ se chce osamostatnit a dává přednost vrstevníkŧm. Potřebuje však vědět, ţe se na otce mŧţe spolehnout. I
syn jiţ rozvíjí svou muţskou roli ve společnosti. V tomto případě je velmi dŧleţité nejen
to, aby mu otec poskytoval podporu, ale především zpětnou vazbu, jelikoţ potřebuje slyšet
reakci na své chování. Otec ale musí dávat velký pozor na zpŧsob, jakým ji sděluje. Co se
dcer týče, tak otce berou jako svŧj model muţské role. (Vágnerová, 2000, s. 242-243)
Dŧleţité je, aby rodiče byli seznámeni s charakteristickými znaky chování, které jedinec
v tomto období vykazuje. Jedná se zejména o nevyváţené projevy psychiky a neintegrovanost osobnosti. Konkrétně je moţné jmenovat např. zkratovité uvaţování, hysterické výbuchy, egocentrismus. V případě, ţe na tyto projevy jejich chování nejsou připravení, následuje pouţití některé z výchovných forem, jako je nezasahování do ţivota dítěte nebo přílišná přísnost, coţ dítě v jeho rozvoji nepodporuje a pouze to pŧsobí konflikty. (Čačka,
2000, s. 348) Zdrojem konfliktŧ mŧţe být stejně jako i v jiných vývojových obdobích
cokoliv. Nicméně v dnešní době bývají jedním z velmi častých dŧvodŧ mezigeneračních
konfliktŧ ekonomické otázky. Dítě totiţ pod vlivem tlaku médií a vrstevnické skupiny, ve
které se pohybuje, mŧţe uznávat konzumní zpŧsob ţivota. Jeho poţadavky týkající se financí jsou nepřiměřeně vysoké a rodiče nejsou schopni je naplnit. Těmto problémŧm lze
předcházet zejména dobrou komunikací v rodině, která vede k soudrţnosti a vzájemné solidaritě mezi jejími členy. (Vašutová, Panáček, 2013, s. 84)
Rodina se musí přizpŧsobovat zvláštnostem, které s sebou nese období pubescence. Není tím v ţádném případě myšleno to, ţe by neměly být určeny ţádné hranice nebo by se
nemělo dbát na dŧslednost. Ovšem dospívající potřebuje dostatek volnosti pro rozhodování, aby se naučil přebírat zodpovědnost sám za sebe. (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 165)
Vztah mezi rodiči a dospívajícím by měl být vybudován na rovnocenných základech. Ro-
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diče nemají neustále ustupovat, nicméně názor dospívajícího je nutné vyslechnout a respektovat. Není vţdy nutné, aby se jejich názory nebo pohledy na věc ztotoţňovali. (Vašutová, Panáček, 2013, s. 84) Dŧleţité pro pubescenta je soukromí. Kaţdý jedinec v tomto
období má svá tajemství a není vhodné, aby rodič do této zóny zasahoval a to ani
s nejlepším moţným úmyslem, kdy chce dítě ochránit od neţádoucích vlivŧ nebo od špatné
party. Toto pubescenti velmi těţce odpouští a pocit křivdy v nich přetrvává i několik let.
(Říčan, 2014, s. 183) V případě, ţe rodiče vidí pozitivní aktivity svého dítěte, je nutné, aby
je v co největší míře podporovali. To samé platí o sociálních stycích s vrstevníky.Velmi
podstatnou se jeví v tomto období dŧvěra. Rodiče by na jednu stranu měli projevovat zájem o pubescenta a jeho problémy, ale na tu druhou by na něho neměli tlačit, aby se svěřoval. Stačí, kdyţ budou připraveni ho vyslechnout v případě potřeby a také se mu budou
snaţit porozumět. Rodič musí zdŧrazňovat jeho přednosti a silné stránky, coţ by mělo vést
k uvědomění si své vlastní hodnoty pro ostatní lidi, pro společnost. (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 165-166)
Jedinec musí v období pubescence zvládnout několik rozvojových úkolŧ. Ve vztahu
k rodině je podstatné, aby si opětovně uvědomil její význam a začal ji znovu vnímat jako
místo plné porozumění, kde je moţné hledat pomoc, coţ je také jedna z jejich funkcí.
(Helus, 2004, s. 213)
Dvě základní chyby, kterých se rodiče mohou v případě výchovy dospívajících dopustit
je nezasahování a přílišná autoritativnost, coţ jsme jiţ částečně výše zmiňovali. Rodiče
začnou vyuţívat liberální výchovy, nicméně je to pouze následek jejich bezradnosti, co se
týče projevŧ pubescentŧ, jako jsou jejich kolísavé nálady, emoce i chování. Rodiče s dětmi
musí mluvit, především kdyţ se neshodnou. V případě, ţe rodiče nepředloţí logické argumenty, vyvolává to v pubescentech odpor. (Vágnerová, 1997, cit. podle Čačka, 2000, s.
349) V případě, ţe si rodiče nedokáţou sjednat respekt a určit jasná pravidla souţití, dospívající si na tento přístup zvykne a vše, co chce, si vymŧţe např. svou ignorací nebo podráţděným chováním (Dainowová, 1995, cit. podle Čačka, 2000, s. 349). Kdyţ rodič trvá
na absolutní poslušnosti, zasahuje do všech aktivit pubescenta, neakceptuje jeho názory a
postoje a ustavičně ho kritizuje, dočká se pouze negativní reakce, konkrétně vzdoru. Dospívající se brání, jelikoţ rodiče jsou v tomto případě pro ně spíše zdrojem nejistoty a
ohroţení. (Čačka, 2000, s. 350) Špatný vliv na osobnost jedince má také ochraňující výchova nebo rozmazlování (Dainowová, 1995, cit. podle Čačka, 2000, s. 349). Mŧţeme
tedy vidět, ţe výchovný styl v období pubescence hraje velkou roli. Rodiče by se měli vy-
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hnout třem základním extrémŧm a to liberální, přehnaně ochraňující a autoritativní výchově. Vzhledem ke změnám, které u dětí probíhají, by to pouze narušovalo vzájemný vztah
rodič-dítě. (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 166)
Vztah rodiče s dítětem je v tomto období velmi sloţitý. Citová vazba mezi rodičem a dospívajícím je o to dŧleţitější. Z výzkumŧ vyplývá, ţe má velký vliv na chování jedince.
Jedinci, kteří mají citovou vazbu jistou, dokáţou lépe řešit konflikty a nedorozumění mezi
nimi a rodiči. Ti s nejistou citovou vazbou se řešení problémŧ vyhýbají a nevěří v udrţení
dobrého vztahu v rodině. (Macek, Štefánková in Macek, Lacinová, 2012, s. 34)
Vztah mezi rodičem a dítětem se projevuje také v rozhodování. Velmi dŧleţitým mezníkem v ţivotě pubescenta je volba povolání. Rozhodnutí o výběru dalšího vzdělání lze udělat dvěma zpŧsoby. Lze rozhodnout za dítě, coţ vypovídá o velmi narušených vztazích
v rodině, nebo spolu s dítětem, coţ lze povaţovat za optimální. Nejen u takto váţného rozhodnutí, ale i u jiných je dŧleţité, aby rodiče hledali varianty a moţnosti, získávali informace apod. Dŧleţité je zejména prozkoumat to, čemu dává dítě přednost a komunikovat
s ním o tom. Toto rozhodnutí by mělo být vţdy na dítěti a mělo by se respektovat. (Říčan,
2014, s. 183)
Kdyţ budou rodiče dodrţovat základní zásady ve výchově pubescenta, snadněji tak předejdou konfliktŧm. V případě, ţe dospívající udělá chybu, rodiče by mu ji měli odpustit.
Neměli by vytahovat minulost. Rodiče by si měli všímat toho, co dělá, i maličkostí a
v případě, ţe je to moţné, tak chválit. Velmi dŧleţité je, jak uţ bylo zmíněno, respektovat
soukromí. V neposlední řadě by se měli rodiče snaţit dítěti naslouchat. (Carr-Gregg, Shale,
2010, s. 112 – 113) Tyto zásady jsou shrnutím předchozího popisu pubescence. Mŧţou
napomoct eliminovat spory mezi rodiči a dospívajícím, coţ v praxi znamená, ţe je ochraňován jejich vzájemný vztah.
V této kapitole jsme se věnovali výchově v kontextu staršího školního věku. Následující
kapitola jiţ bude zaměřena konkrétně na odměny a tresty.
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ODMĚNY A TRESTY VE VÝCHOVĚ
Odměny a tresty jsou velmi pouţívanými výchovnými prostředky. Jsou to nástroje, kte-

rými odjakţiva vychovatelé usměrňují chování vychovávaných. Metodu odměn a trestŧ
mŧţeme volně nazvat také jako metodu cukru a biče. (Říčan, 2013, s. 25) Alespoň
v některé ze svých forem se objevují ve výchově ve většině rodin.
Odměny a tresty jsou jedny z nejstarších a nejvíce pouţívaných výchovných prostředkŧ,
které vedou k modifikaci chování (Hartl, 1993, s. 126). V širším slova smyslu jsou to stimuly, které pŧsobí zvenčí na motivaci jedince. V uţším slova smyslu, kdyţ se zaměříme
přímo na výchovný proces v rodině, jsou to záměrně navozené dŧsledky, na základě splnění nebo nesplnění určitých poţadavkŧ a kritérií. (Vaníčková, 2007, s. 27)
„Odměna je takové pŧsobení, spojené s chováním nebo jednáním jedince, které vyjadřuje
pozitivní hodnocení a přináší vychovávanému radost a uspokojení některých jeho potřeb“.
(Čapek, 2014, s. 38) Odměnu mŧţeme také charakterizovat jako „onen příjemný, povznášející pocit uspokojení, který bychom si rádi co nejdéle podrţeli a který bychom si rádi
znovu zopakovali.“ (Matějček, 1994, s. 26) Odměny mŧţeme tedy vidět jako něco pozitivního, nicméně i ty s sebou nesou jistá rizika.
Definovat trest není problém, jelikoţ existuje mnoho definic, které povahu trestŧ vystihují. Vymezujeme je dle stejných autorŧ, jako odměny, aby byla zřetelně vidět souvislost
mezi nimi. „Trest je takové pŧsobení, spojené s chováním nebo jednáním jedince, které
vyjadřuje negativní hodnocení a přináší vychovávanému nelibost, frustraci nebo omezení
některých jeho potřeb.“ (Čapek, 2014, s. 38) Trest je ,,onen nepříjemný, tísnivý, zahanbující, poniţující pocit, kterého bychom se chtěli co nejdříve zbavit a kterému bychom se chtěli rozhodně pro příště vyhnout.“ (Matějček, 1994, s. 26)
Mezi názory dnešních autorŧ, zabývajících se tímto tématem, mŧţeme nalézt značné
rozdíly. Někteří z nich tvrdí, ţe odměny a tresty jsou přirozenou součástí výchovy a mají
zde své místo. Děti si musí zvykat na to, ţe jako dospělí budou ţít ve společnosti, která se
řídí jasnými a přísnými pravidly. (Prekop, 2010, s. 55) V dnešní době mnoho rodičŧ, vlivem strachu z negativních následkŧ trestŧ, říká, ţe bychom je neměli vyuţívat vŧbec.
Nicméně je to pouze jeden z dalších extrémŧ. Je vhodné nalézt zlatou střední cestu i
v jejich vyuţívání. (Morrish, 2009, s. 65) To samé platí o odměnách. V případě, ţe jsou
vhodně voleny, tak mohou být velmi uţitečné (Morrish, 2009, s. 109).
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Jiní autoři jsou však ráznými odpŧrci. Vyzdvihneme zejména tvrzení, ţe odměny a tresty
jsou zpŧsoby manipulace chování, které kazí potenciál jedince pro skutečné učení (Kohn,
1995). Tento názor je velice striktní a odmítá jakoukoli manipulaci s dítětem.
V dalších kapitolách se budeme věnovat rizikŧm odměn a trestŧ nebo tomu, jak je vhodně nahradit. Nelze ovšem obecně říci, ţe do výchovy nepatří nebo jsou špatná. Záleţí na
mnoha aspektech, jako je četnost či zpŧsob jejich uţívání.
V prŧběhu času se výchovné metody vyvíjejí a mění. S tím souvisí také změna postojŧ
rodičŧ k odměnám a trestŧm. Radikální změnu mŧţeme vidět zejména, co se tělesných
trestŧ týče. Dříve bylo běţné, ţe děti byly dospělým bity. Bylo to obvyklou záleţitostí.
Nicméně dnes, kdyţ se dítě objeví s modřinou, často následuje intervence policie. V tomto
ohledu tedy vidíme velkou změnu. Nejedná se zde ovšem jen o fyzické tresty, ale tresty a
odměny všeobecně. (Biddulph, 1999, s. 62-65)
V této kapitole jsme si ve stručnosti obecně vymezili, co jsou odměny a tresty a také to,
jak na ně mŧţeme nahlíţet. V dalších kapitolách se jimi budeme zabývat více do hloubky.

3.1 Druhy odměn a trestů
Odměn a trestŧ existuje nespočet. Rozdělovat je mŧţeme z rŧzných hledisek. Záleţí na
úhlu pohledu.
Nejdříve mŧţeme začít širším dělením, kdy oba tyto kázeňské prostředky mŧţeme rozdělovat na přirozené a umělé. Přirozenou odměnu i trest mŧţeme definovat jako nesení
dŧsledkŧ za vlastní jednání a chování. A to ať uţ se jedná o chování správné v případě odměn, či chování, které neodpovídá poţadavkŧm, v případě trestŧ. Dostavují se samy, tedy
bez jakéhokoli přičinění vychovatele, v našem případě rodiče. Co se týče umělých odměn a
trestŧ, tak nám z výše uvedeného vyplývá, ţe hlavním znakem je, ţe jsou uměle vytvářeny
nebo zprostředkovány vychovatelem. (Bendl, 2004, s. 108, 141)
Výše uvedené dělení je v dnešní době velmi diskutovaným. Často se hovoří o přirozených či logických dŧsledcích, jako o vhodném výchovném prostředku. V tomto případě
jsou dŧsledky uváděny jako forma trestu. Nicméně jiní autoři je vymezují spíše jako vhodnou alternativu, která by měla tresty nahrazovat. Blíţe se tomuto tématu budeme věnovat
v jedné z následujících kapitol, kde budeme hovořit právě o alternativách pro odměny a
tresty.
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Nyní se zaměříme na konkrétnější vymezení odměn. Rozdělit je lze do tří hlavních kategorií. První kategorie jsou věcné dary, kde mŧţeme zařadit např. trofej, cenu nebo peněţní prostředky. Druhou skupinou jsou pochvaly, ocenění, projevy sympatií, úsměv
nebo projevení pozitivního emočního postoje vŧči vychovávanému. A poslední kategorií
je umoţnění činnosti či zprostředkování záţitku. Coţ vyjadřuje přání vychovávaného.
Zařadit zde mŧţeme např. výlet, účast na sportovních či jiných akcích nebo společný čas
s rodiči. (Čapek, 2014, s. 53)
Severe (2014, s. 45-48) vytvořil seznam odměn, které oceňují děti nad 12 let, coţ jsou
odměny vhodné právě pro pubescenty. Vytvořen byl také pro mladší děti, nicméně vzhledem k zaměření této práce jsme zvolili tuto věkovou skupinu. Výčet odměn byl vytvářen
na základě vyjádření zhruba 3000 rodičŧ. Pro představu uvádíme několik poloţek ze zmiňovaného seznamu: „pochvala před ostatními, jít ven s kamarády, kadeřník, zákusek, vybavení dílny, soukromí, poslech hudby, domácí zvíře, návštěva diskotéky, vlastní telefon,
vaření, výzdoba pokoje, moţnost jet na sluţební cestu s rodičem.“
Mŧţeme tedy vidět, ţe děti mají odlišné potřeby a přání. Některé touţí po času stráveném společně v rodině, některé chtějí naopak více soukromí. Často zmiňované jsou také
návštěvy společenských akcí nebo kamarádŧ. Dále v seznamu mŧţeme vidět výčet hmotných odměn.
Tresty lze obecně rozdělit do tří kategorií. Jsou to fyzické tresty, psychické tresty a zákaz oblíbené činnosti. (Čáp, Mareš, 2007, s. 253) Fyzický trest, jinak také jako tělesný
trest mŧţeme vymezit jako „záměrné udělovaný trest, při němţ je jedinci záměrně zpŧsobována bolest nebo nepohodlí ve snaze přimět ho k lítosti za určité jednání.“ (Cangelosi,
2006 cit. podle Čapek, 2014, s. 66) Tělesný trest mŧţe mít nejrŧznější podoby. Zmínit mŧţeme pohlavek, facku, výprask předmětem nebo rukou, štípání, třesení nebo klečení. (Vaníčková, 2004, s. 31) Psychický trest vidíme jako: „odepření projevŧ lásky, kladného
emočního vztahu; chladné, odměřené chování k dítěti, výčitky apod.“ (Čáp, Mareš, 2007,
s. 255) Co se zákazu oblíbené činnosti týče, mŧţe platit např. na sledování televize nebo
trávení volného času venku s kamarády. Lze ho rozšířit o donucení k neoblíbení činnosti,
coţ mŧţe být v rodinném prostředí např. úklid v domácnosti či na zahradě. (Čáp, Mareš,
2007, s. 253)
Jak odměny, tak tresty jsou velmi subjektivní záleţitostí. Matějček (1994, s. 26) uvádí,
ţe „trest zajisté není to, co jsme si pro dítě vymysleli, ale to, co dítě jako trest proţívá.“ To
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samé platí také o odměnách. Rodič musí dítěti rozumět, aby věděl, co pro něj mŧţe být
skutečnou odměnou nebo trestem. (Hoskovcová, Suchochlebová Ryntová, 2009, s. 67) Co
je pro jedno dítě trestem či odměnou, tak u druhého to být nemusí. Podívejme se na příklady, kde všude mohou tyto výchovné prostředky vidět samy děti. Odměnou pro děti mŧţe
být „poskytnutí pomoci, projev radosti, pomoc při snášení neúspěchu, sdílení proţitkŧ,
sdílení nesnází, pomoc při zárazu v řeči, dodání odvahy, ocenění snahy či dávat pomocné
otázky. Jako trest mŧţe pŧsobit zklamání očekávání, kritické poznámky, skákání do řeči,
neocenění úsilí, přehlednutí snahy o nápravu, odvracení pohledu, trvalé námitky, zdŧrazňování chyb, nedodrţování slibŧ, ironie nebo neochota ke spolupráci.“ (Mádrová, 1998, s.
56-57) Vidíme, ţe tyto odměny a tresty jsou často velmi specifické a opravdu záleţí na
jejich subjektivním vnímání dítětem.
V níţe uvedených tabulkách mŧţeme vidět nejčastěji pouţívané podoby odměn a trestŧ,
které jsou vyuţívané ve výchově dětí. V největší míře jsou vyuţívány verbální formy odměňování i trestání.
Rodičem nejčastěji pouţívaná forma odměny
83,9 %
pochvala
43,8 %
dárky
24,3 %
peníze
20,7 %
společný program rodiny
19,8 %
splnění přání dítěte
19,1 %
sledování televize
6,5 %
jiné
Tabulka 1 Nejčastěji používané formy odměn (Vaníčková, 2004, s. 60)

Rodičem nejčastěji pouţívaná forma trestu
62,1 %
Hubování
27,0 %
Výprask
22,7 %
Příkaz splnit povinnosti
21,2 %
Zákaz televize
20,2 %
Zákaz chození ven
15,0 %
Nemluvení rodičů
10,5 %
Odejmutí kapesného
6,2 %
Jiné tresty
4,5 %
Omezení zájmu rodičů
4,4 %
Trest tím, čeho se bojí
4,2 %
Vyhroţování vyhozením z bytu
1,2 %
Tím, ţe dítě nedostává jídlo
Tabulka 2 Nejčastěji používané formy trestů (Vaníčková, 2004, s. 60)
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Tyto tabulky nám shrnuly druhy odměn a trestŧ, které byly rozebírány v této kapitole. Nyní se zaměříme na funkce, které by měly plnit.

3.2 Funkce odměn a trestů
Odměny a tresty jsou výchovným prostředkem, proto nejsou vyuţívány nahodilým zpŧsobem. Plní své funkce vzhledem k vychovávanému, tedy k dítěti.
Společné funkce těchto prostředkŧ jsou informační a motivační. Informační funkce
funguje na principu zpětné vazby, kdy vychovávanému podává informace o tom, zda jeho
chování odpovídá poţadavkŧm, které jsou na něj kladeny, či nikoliv. Ovšem u odměn a
trestŧ existuje určitý rozdíl, vzhledem k této funkci. V případě odměňování jsou poskytnuty informace úplné, tedy jedinec je jasně srozuměn s tím, ţe jeho chování se shoduje
s poţadavky a zároveň ví, ţe je vhodné takové chování opakovat. Co se trestŧ týče, tak
jedinec pouze zjišťuje, ţe poţadavky nesplnil, avšak neví, jak by jeho chování mělo vypadat. Tedy informace jsou neúplné. (Vašátková, 2007, s. 27-28)
U motivační funkce předpokládáme, ţe pŧsobí na city jedince. Samozřejmostí je, ţe
odměny a tresty vzbuzují protichŧdné pocity. Odměna vzbuzuje pocity příjemné, kdeţto
trest pocity nelibé. Mŧţeme tedy říct, ţe existuje předpoklad, ţe jedinec bude chtít pozitivní pocity znovu zaţít, proto bude ţádoucí chování opakovat. U trestŧ se nepříjemným pocitŧm bude chtít vyhnout, proto bude potlačovat opakování špatného chování. Nutné je dodat, ţe v případě odměn je jejich účinek jasný, nicméně v případě trestŧ ho lze jen stěţí
odhadnout. (Vašátková, 2007, s. 27-28)
Vymezení těchto funkcí mŧţeme nalézt také v Pedagogickém slovníku. Zde jsou výše
zmiňované funkce rozšířeny ještě o jednu funkci, kterou spatřuje v odměnách a trestech
zejména samotný vychovávaný. Spočívá ve vyjádření osobního vztahu vychovatele
k vychovávanému. Tento vztah mŧţe být pozitivní v dŧsledku vyuţití odměn, či negativní
v případě trestŧ. (Prŧcha, Walterová a Mareš, 2013, s. 179, 317)
Funkce trestu jsou tři základní. Odplata, coţ je vyjádření všeobecné myšlenky, ţe na
základě spravedlnosti, automaticky po špatném činu nebo chování přichází zaslouţený
trest. Odstrašení, jinak také odrazení, znamená, ţe dítě nebo i děti kolem něj, se budou jiţ
podobnému chování vyhýbat, jelikoţ se budou bát následkŧ. Náprava, kdy by dítě mělo na
základě trestu pochopit a uznat své špatné chování. Také by mělo porozumět, proč se v
budoucnu zachovat jinak, tedy lépe. (Kyriacou, 2008, s. 110). S tím souvisí také to, ţe
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v případě, kdy dítě zpŧsobilo na základě svého chování škodu, mělo by ji napravit či nahradit (Vaníčková, 2004, s. 34).
Trest má také své pozitivní funkce. Dítě na základě trestu chápe, co nesmí dělat, jak se
nesmí chovat, tedy co je nesprávné. V tomto případě se uvádí, ţe by se ve výchově měly
uplatňovat také odměny, jelikoţ díky tomu dokáţe vychovávaný snadněji rozlišovat, co je
správné a co nikoli. Trest napomáhá potlačit neţádoucí, nevhodné chování u dítěte. Především jde zde o to, ţe k potlačení chování dochází rychle, coţ je dŧleţité zejména u situací, které jsou pro dítě nebezpečné. Díky trestu dítě často vyzkouší nové formy chování, i
přesto, ţe má jiţ zafixováno chování nesprávné. Vynechání trestu můţe slouţit pro dítě
jako odměna. Při neţádoucím chování dítěte následoval trest. Dítě hledá cestu, jak se mu
vyhnout, coţ má za následek správný projev chování. (Langmeier a Krejčířová, 2006, s.
265)
Zaměříme se ještě na odměny. Uvádíme členění dle Mádrové (1998, s. 58), které je velmi konkrétní. Odměna by měla splňovat některou z následujících funkcí: vyvolávat jistotu,
uvolňovat pocit napětí, zvyšovat odpovědnost, mírnit agresivitu, zvyšovat toleranci a optimismus, zvyšovat soustředění, zvyšovat sebevědomí, zesilovat porozumění, tlumit vztek
nebo pomáhat snášet neúspěch. Na základě tohoto výčtu by se mohlo zdát, ţe odměna ve
výchově má pouze svá pozitiva. Ovšem na základě jedné z další kapitol, kde se budeme
věnovat rizikŧm pouţívání odměn a trestŧ, uvidíme, ţe tomu tak není.
Kaţdý rodič ve výchově vyuţívá určitých výchovných prostředkŧ. Za ţádoucí se jeví, aby o nich měl veškeré dŧleţité informace, tedy disponoval teoretickými znalostmi,
neţ je uvede do praxe.

3.3 Zásady odměňování a trestání
Výběr výchovných prostředkŧ je vţdy na rodičích. V případě, kdy se ale rozhodnou uţívat odměny a tresty, měli by být seznámení nejen s jejich riziky, ale také se zásadami či
principy, které jsou základem proto, aby byly účinné a efektivní.
Vymezíme si několik společných principŧ pro odměny a tresty, kterých je potřeba se drţet. Jsou pouze obecné, jelikoţ kaţdý rodič si musí vytvořit své vlastní vzhledem
k osobnosti dítěte nebo jeho věku. Také by se měl brát ohled na konkrétní situaci, v níţ
k odměňování či trestání dochází, jelikoţ s sebou mŧţe přinést také určitá specifika. Uvádíme zde pět základních obecných principŧ. Princip přiměřenosti se týká přiměřenosti
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vzhledem k věku dítěte a jeho osobnosti. S narŧstající věkem ztrácí účinnost výchovné
prostředky, které mají vliv na tělesné pocity. Naopak ty, které ovlivňují duševní stránku,
narŧstají na významu. V případě odměn by se rodič měl především orientovat na základě
přání dítěte, které je ovšem potřeba kriticky zhodnotit. Princip srozumitelnosti znamená,
ţe dítě si musí vţdy být vědomo, za co následovala odměna nebo trest. Musí být jasně a
konkrétně vysvětleno, proč bylo dané chování ţádoucí či nikoli. Principem rozmanitosti
je myšleno to, ţe soubor výchovných prostředkŧ, které rodiče vyuţívají, by měl být pestrý
a bohatý. V případě, ţe tomu tak není, celá výchova je tzv. jednoduchá. Rodiče vţdy na
určité chování dítěte reagují stejně, z toho dŧvodu dítě ví, co bude následovat. V případě
trestŧ to mŧţe znamenat, ţe pro dítě přestane být stále stejný trest, trestem. Zamezit této
jednotvárnosti se dá nejen střídáním prostředkŧ, např. jednotlivých druhŧ odměn, jejich
kombinací, ale také jde o rŧzné stupňování. To samé v případě trestŧ. Princip důslednosti
je ve výchově velmi dŧleţitý, jelikoţ díky němu má dítě lépe a jasněji nastaveny hranice.
V případě odměn a trestŧ je to také velmi dŧleţité. Nelze jednou za určité chování dítě
pokárat a jednou pochválit. Vzbuzovalo by to v něm pouze zmatek a nejistotu. Princip
nepřehánění úzce souvisí s principem přiměřenosti, a také s principem rozmanitosti.
V případě, ţe dítě udělá nějaký dobrý skutek a hned přichází velká odměna, co rodiče udělají v případě, ţe dítě udělá něco opravdu významného? To samé platí o trestech. Za drobný prohřešek by měl následovat pouze malý trest. V případě vytváření systému odměňování a trestání, je potřeba postupovat pouze po malých krŧčcích. (Matějček, 1994, s. 65-72)
Sharry (2006, s. 44-47) předkládá zásady, při jejichţ dodrţování bude odměňování
účinné. Odměny by zde měly fungovat jako doplňující faktor k motivaci dítěte. Jednou ze
zásad je, ţe by rodiče měli pracovat s motivujícími odměnami. Máme tím na mysli to, ţe
pro dítě by měla být odměna opravdu odměnou. Tedy měla by být podnětná a pro dítě zajímavá, ţádoucí. Jak jsme jiţ zmiňovali, je potřeba brát zřetel na to, ţe pro kaţdého je odměnou něco jiného. Dále je vhodné zapojit děti do plánování odměn. Dŧleţité je nejen
vysvětlit jim konkrétně, jak systém odměn bude v rodině fungovat, ale mělo by jim být
umoţněno, aby se podílely na jeho tvorbě. Lépe mu tak porozumí a odměňování bude
efektivnější. Potřeba je také uvědomit si, ţe se na dítě nesmí klást přehnané nároky. Dítě
by nikdy nemělo dospět do situace, kdy si řekne, ţe se nemá cenu snaţit, jelikoţ nemá šanci uspět. Mělo by to vysoce demotivační účinky. Nároky by měly být přiměřené moţnostem dítěte a zvyšovat by se měly aţ postupem času. Posledním dŧleţitým bodem je, ţe by
rodiče neměli zapomínat na slovní pochvalu. Hmotné odměny nikdy nesmí vytěsnit ver-
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bální chválení a povzbuzování. Za ţádoucí se povaţuje také kombinace odměn a slovního
povzbuzení, které je projevem vřelosti rodiče vŧči dítěti.
Výše zmiňované zásady mŧţeme ještě dále rozšířit. Jedná se o nutnost bezprostřední
spojitosti mezi odměnou a provedenou činnosti, coţ se jeví jako ţádoucí především u
menších dětí. Dále se musí brát zřetel na intenzitu a frekvenci odměn. (Vaníčková, 2007,
s. 29) I v tomto ohledu je nutné nalezení zlaté střední cesty.
Kdyţ se podíváme na tresty, v literatuře jsou popisovány, jako pedagogicky sloţitější či
náročnější, oproti odměnám. Zejména je to z dŧvodu větších rizik, které z nich vyplývají.
Podívejme se proto na nejdŧleţitější pravidla trestání. Jasné vymezení pravidel znamená,
ţe rodiče si s dítětem musí určit hranice. Dítě by se z určité části mělo na tvorbě pravidel
podílet a nejdŧleţitější je, aby jim rozumělo. Přiměřenost trestu se dá brát z rŧzných hledisek. Na jedné straně lze hovořit o přiměřenosti trestu vzhledem k věku dítěte, a na druhou stranu vzhledem k míře jeho provinění. Trest jako způsob nápravy znamená, ţe dítě
by mělo pochopit smysl trestu. Uvědomit si, ţe jeho chování nebylo adekvátní, nebo nesplnilo, co se po něm ţádalo a je třeba se polepšit. Tedy základním cílem je, aby dítě vědělo, ţe příště se musí zachovat jinak. Rovnost a spravedlnost pro všechny je specifickým
pravidlem. Záměrně jsme ho uvedli jako poslední, neboť je spíše uplatňováno ve školských
zařízeních. V případě rodinného prostředí jsou sice nastavená určitá pravidla, ale vzhledem
např. k věku sourozencŧ se mohou lišit. (Čapek, 2014, s. 59)
Vidíme, ţe výchovné prostředky je nutné volit s rozmyslem. V případě, ţe jsou
nevhodně pouţity, zvyšují se tím pouze rizika z nich vyplývající.

3.4 Rizika odměn a trestů
Vyuţívání odměn a trestŧ ve výchově s sebou nese jistá rizika. Co se trestŧ týče, tak si
to umíme lépe představit, neboť jsou všeobecně známé. Nicméně také odměny představují
hrozby, coţ nemusí být na první pohled znát.
Nejdříve se budeme věnovat rizikŧm, které vidíme ve vyuţívání trestŧ. Kopřiva (2012,
s. 121) uvádí, ţe „neexistují ţádné správné, přiměřené či nutné tresty. Jakýkoli trest je rizikem jiţ svojí podstatou.“ Tresty vyvolávají v trestaném mnoho pocitŧ. Jmenovat mŧţeme
pocit poníţení a méněcennosti, vzteku, lítosti, zmatku, křivdy a nespravedlnosti, strachu ze
ztráty lásky a v případě fyzického trestání také strach z bolesti. (Kopřiva a kol., 2012, s.
127) Z dlouhodobého hlediska je prokázáno, ţe trestáním je narušován rozvoj osobnos-
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ti, konkrétně poškozuje sebeúctu a také oblast vztahŧ. Na tomto základě se mohou objevit
některé z charakteristických projevŧ chování. Řadíme mezi ně:
-

ustrašené chování, které pramení z úzkosti a nejistoty

-

pokles nebo ztráta iniciativy, vyhýbání se některým činnostem

-

úniky např. do virtuálního světa nebo světa drog

-

tendence ke lhaní, vymýšlení, svalování viny na druhé

-

potřeba zvýšené pozornosti, kdy se dítě snaţí zviditelňovat, aby si dokázalo vlastní
hodnotu

-

schválnosti, vytváření problémŧ, coţ pramení z tuţby po pomstě, které je ovšem ne
vţdy vědomá

-

projevy agresivního chování. (Kopřiva a kol., 2012, s. 131-132)

Co se agresivních projevů týče, trestem dítěti sdělujeme, ţe násilí je akceptovatelné.
Pro dítě to znamená, ţe v případě, ţe má moc, nebo něčím převyšuje druhého, tak má právo druhému ublíţit. Dalším bodem, který povaţujeme za velmi podstatný, je, ţe trest nikdy
nepovede k vnitřní změně chování, pŧsobí pouze navenek. Podněcuje dítě k chování,
které nelze zařadit do cílŧ výchovy. Konkrétně se jedná o dŧkladné zvaţování rizika, coţ
znamená, ţe dítě přemýšlí, jak by se vyhnulo trestu, dále slepou poslušnost, kdy dítě potlačuje samo sebe a revoltu. (Nováčková, 2008, s. 24) Výše zmiňované chování není pouze
okamţitou reakcí na trest, ale mŧţe mít dlouhodobý charakter. Spousta negativních dŧsledkŧ, z trestání vyplývajících, se přenáší aţ do dospělého věku. Trest má vliv na utváření
určitých tendencí, a to jak v chování, tak v myšlení a proţívání. (Kopřiva a kol., 2012, s.
132)
Hovořili jsme o rizicích trestu obecně. Nyní se ještě podívejme na tělesné tresty, které
s sebou nesou velmi specifická rizika. V tomto případě mŧţeme hovořit o traumatu, které
provází dítě nadměrně fyzicky trestané. Projevit se mŧţe např. poruchou osobnosti, ztrátou
radosti ze ţivota, úzkostí a panikou, sníţeným pracovním výkone, poruchou v sexuálním
ţivotě nebo problémy zvládat rodičovskou roli. (Vaníčková, 2004, s. 80-84)
V souvislosti s rizikovostí odměn se nejčastěji mluví o motivaci. Zejména o podpoře
vnější motivace a útlumu té vnitřní. Neustálým odměňováním je v dítěti budován návyk,
ţe veškeré poţadavky na něj kladené, plní pouze pro odměnu. Nejedná tak ze zvědavosti, vlastní potřeby konat nějakou činnost, pro radost nebo na základě potřeby dosáhnout
vytyčeného cíle. (Čáp, Mareš, 2001, s. 254) Nejen, ţe vnitřní motivaci odměny potlačují,
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ale také veškerá činnost nebo chování se stává nepodstatným, nedŧleţitým jevem, jelikoţ
je pouze nástrojem k dosaţení odměny (Nováčková, 2008, s. 25).
Jedním z dalších rizik odměn je narušení morálního vývoje. Děti přejímají od rodičŧ
vzorec chování, který říká, ţe kupovat si něčím druhé je v pořádku. Rodič dává dítěti
najevo, ţe úplatky jsou přirozenou součástí ţivota. Dalším velmi rozporuplným bodem je
kvalita vykonané práce. Na základě odměny dítě vykoná to, co se po něm ţádá, nicméně
nejlehčí moţnou cestou. Tedy odměna nám není schopna zaručit kvalitu. Dítě nemá potřebu se daným úkolem zabývat hlouběji nebo zapojit vlastní kreativitu. V případě odměňování vzniká potřeba dítěte dostávat stále víc. Mŧţe se jednat jak o zvýšení intenzity
odměňování, tak i navýšení odměny. Zejména zde hovoříme o materiálních odměnách.
Vzniká zde závislost, kdy v případě jakéhokoli poţadavku ze strany rodičŧ, si dítě nejdříve
pokládá otázku, co z toho budu mít? (Kopřiva a kol., 2012, s. 161-163)
Opět se tedy vracíme na začátek, kdy jsme mluvili o vnější motivaci. Dítě jiţ vše dělá
pouze na základě příslibu odměny. Kopřiva (2012) i Nováčková (2008) se shodují, ţe
představa, ţe dítě si díky odměnám ţádoucí chování zvnitřní, je mylná.
Názory na odměny se značně liší. Na jednu stranu Langmeier a Krejčířová (2006, s.
264) uvádí, ţe není správné brát odměny jako formu podplácení. Stačí, kdyţ se budou vyuţívat vhodným zpŧsobem. Na druhou stranu je zde striktní názor Nováčkové (2008, s. 25),
která naopak říká, ţe je to forma manipulace a kontrolování lidí. Zmiňuje také příklad, ţe i
přesto, ţe rodiče často odsuzují korupci, tak se jí vlastně sami dopouští.
Ukázali jsme si, ţe vyuţívání kázeňských prostředkŧ, jako jsou odměny a tresty, s sebou
nese značná rizika. V případě, kdy se je rodiče rozhodnout ve výchově pouţívat, měli by
dodrţovat jakési základní kroky či zásady, které by mohly nejen negativní dopady zmírnit
nebo eliminovat, ale také napomoct efektu, kterého chceme dosáhnout. Nicméně v případě,
kdy rodič usoudí, ţe rizika odměn a trestŧ jsou příliš vysoká, existují také jiné moţnosti,
které je mohou nahradit.

3.5 Alternativy pro odměny a tresty
Výchova za pomocí odměňování a trestání je pokládána za tradiční, a to jak
z pedagogického, tak z psychologického hlediska (Čáp, Mareš, 2001, s. 257). Nicméně čím
dál více se objevuje její kritika. Hledají se vhodné alternativy, které by se vyuţívaly namísto nich. Variant existuje hned několik.
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Jako první uvádíme přirozené důsledky, kterými mŧţeme nahradit jak odměny, tak
tresty. V případě odměn jsou to přirozené pozitivní dŧsledky, v případě trestŧ negativní.
Hranice mezi tím, co je vlastně trest a odměna a co jsou přirozené dŧsledky, je velmi těţce
vymezitelná. Jiţ jsme to v této práci zmiňovali, kdyţ jsme se věnovali druhŧm trestŧ a odměn. Rozdělovali jsme je na přirozené a umělé. Zde mŧţeme vidět paralelu mezi definicí
přirozených dŧsledkŧ a přirozených odměn a trestŧ. Kopřiva a kol. (2012, s. 134-135) uvádí, ţe „přirozené dŧsledky chování jsou takové, které přicházejí samy od sebe, bez zásahu
dalších osob.“ Dalším z hlavních znakŧ dŧsledkŧ je, ţe úzce souvisí s činy dítěte, tedy
s jeho chováním. Tím se od odměn a trestŧ odlišují. Dítě snáze pochopí, správnost či nesprávnost svého jednání. (Rogge, 2005, s. 56) Metoda vychází z myšlenky, ţe dítě by si
mělo na spoustu věcí přijít samo. Jako příklady přirozených dŧsledkŧ mŧţeme uvést:
-

kdyţ zmrzlina zŧstane na stole, roztaje

-

kdyţ dítě nechce jíst, bude mít hlad

-

kdyţ jde pozdě spát, bude další den unavené

-

kdyţ si zapomene vzít do školy peníze na oběd, nebude mít co jíst (West, 2004, s.
222).

Dŧleţité je však upozornit, ţe není moţné, aby rodiče tyto přirozené dŧsledky neregulovali. Nelze dovolit, aby na dítě dopadly v celém jejich rozsahu tak, aby ho nějakým zpŧsobem ohroţovaly. Jejich smyslem je, aby se dítě naučilo porozumět přirozeným zákonitostem, na základě kterých funguje společnost, ale ne aby si ublíţilo. (Kopřiva a kol., 2012, s.
135)
Zatím jsme hovořili zejména o negativních dopadech. V případě odměn je dŧleţité vytvořit dítěti takové podmínky, aby děti přirozené dŧsledky vyplývající z jejich jednání
mohly proţívat. Je běţné, ţe v případě, ţe má dítě něco vykonat, tak hledá smysl této činnosti. Odměny by v tomto případě smysluplnost nahrazovali. Kdyţ však dítěti rodič zprostředkuje právě smysl činnosti, kterou má vykonávat nebo chování, které se od něj očekává, není potřeba ţádný vnější stimul ve formě odměny. Dítěti postačí, ţe vidí, k čemu je
jeho aktivita dobrá. (Kopřiva a kol., 2012, s. 163 – 164)
Další alternativa, která je povaţována za vhodnou náhradu odměn a trestŧ je povzbuzení. Podstatné je, ţe povzbuzení není totéţ, co pochvala, tedy jeden z druhŧ vnějších odměn. Povzbuzení mŧţeme definovat jako „proces, v němţ se soustřeďujeme na úspěchy a
schopnosti dítěte, abychom v něm vybudovali sebedŧvěru a sebeúctu. Povzbuzení dětem
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pomáhá, aby věřily v sebe a ve své schopnosti.“ (Dinkmeyer, McKay, 1996, cit. podle Čáp,
Mareš, 2001, s. 257) Z tohoto pohledu to vypadá, jako by to byla alternativa pouze pro
odměny, ale není tomu tak. V případě, ţe se dítěti něco nepovede, není na místě ho ihned
trestat. Jiţ samo dítě mŧţe mít negativní pocity, ţe se mu nedaří, nebo se setkalo se značným neúspěchem. Zde je na místě místo trestŧ pouţít povzbuzení, jelikoţ má pozitivní vliv
na jeho psychiku. (Čáp, Mareš, 2001, s. 258) Povzbuzení je vhodný zpŧsob, jak zahnat
zlou náladu dítěte a výrazně podporuje jeho sebedŧvěru. Velmi příznivě pŧsobí také na
vztah mezi rodičem a dítětem. Za velmi ţádoucí se jeví vyuţití této metody v případě, ţe
dítě překonává náročný úkol nebo zkouší něco nového. Vţdy je dŧleţité ocenit snahu dítěte. (West, 2004, s. 220)
Někteří autoři povaţují zejména tresty za zastaralou metodu. A to ať uţ se jedná o tělesné tresty, výčitky nebo vzbuzování pocitŧ viny. Zajímavou alternativní metodou pro tresty
je tzv. metoda „stŧj a přemýšlej“ a „dohoda“. Jednou z pozitivních stránek této metody je,
ţe ji lze vyuţívat od batolecího věku aţ do dospělosti. Ovšem vzhledem k věku se musí
přizpŧsobovat, upravovat a rozvíjet. Tato metoda umoţňuje řešit vzniklý problém bez přehnaných emocí. Dítě má čas na to, aby se uklidnilo, to samé lze říci o rodiči. U dětí školního věku je velmi dŧleţitý následný rozhovor, tedy rozbor vzniklé situace. Hovořit by dítě
mělo o tom, co udělalo, jaké byly jeho pocity a jak by to mělo být správně. Dítě by mělo
také uvést, jak se bude ve stejné situaci chovat příště, aby bylo dosaţeno dohody. (Biddulph, 1999, s. 47-50)
Variant, jak nahradit odměny a tresty existuje nespočet. Dŧleţité je, aby se eliminovalo
jejich negativní pŧsobení a to vhodnou volbou náhradního, vhodnějšího výchovného prostředku. Samozřejmostí je, ţe to nejsou pouze výše zmiňované alternativy, ale dále např.
zpětná vazba nebo ocenění (Kopřiva a kol., 2012, s. 155). Opět je nutné zdŧraznit, ţe výběr výchovných prostředkŧ je pouze na rodiči a na jeho posouzení jejich výhod a nevýhod.
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METODOLOGIE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ
Praktická část této práce se věnuje odměnám a trestŧm ve výchově. Zaměřuje se

zejména na to, jak samy děti staršího školního věku vnímají odměny a tresty vyuţívané
v jejich vlastní rodině. Zjišťováno je, jaké odměny a tresty se v rodinách objevují nejčastěji
a v jakých situacích, jaký je výchovný styl rodičŧ, jaké pocity děti zaţívají při trestání, a
také to, jak odměny a tresty ovlivňují motivaci dětí.
Odměny a tresty jsou v dnešní době velmi diskutovaným tématem. Hovoří se zejména
o jejich negativních dŧsledcích. Ve spojitosti s tělesnými tresty se diskutuje o jejich úplném zákazu. Tento návrh má samozřejmě celou řadu svých zastáncŧ, ale také odpŧrcŧ. A
nejen to, otázek okolo odměn a trestŧ je nespočet. Tomu také odpovídá mnoţství autorŧ,
kteří se tomuto tématu věnují. Z tuzemských autorŧ lze za jedny z nejvýznamnějších povaţovat Zdeňka Matějčka, Pavla Kopřivu a Václava Mertina. Ze zahraničních pak lze
jmenovat Jan-Uwe Rogge.
Na téma odměn a trestŧ existuje mnoho výzkumŧ. Zmínit zde mŧţeme např. experimentální výzkumy. E. L. Thorndike předloţil 200 španělských slov osobám, které neuměly španělsky, a u kaţdých z nich bylo uvedeno 5 výrazŧ v jejich rodném jazyce. Úkolem
bylo podtrhnout to ze slov, které jim připadá, jako nejvhodnější překlad. Experimentátor
hodnotil volbu jako dobrou nebo chybnou. Experiment se opakoval v dalších 4 dnech. Sledovalo se, jak často se reakce odměněné a potrestané opakují. Experimentem bylo zjištěno,
ţe trest nevedl k odnaučení, ale spíše k mírnému posílení spoje. Coţ se odklánělo od pŧvodních předpokladŧ. Nicméně toto následně Thordike ze svých teorií vypustil a pouze
tvrdil, ţe odměny kladně pŧsobí na jedince. Hurlocková sledovala ve vyučování vliv pochval a trestŧ na osvojení látky z matematiky a to u ţákŧ čtvrtých, pátých a šestých tříd.
Největší zlepšení měli skupiny ţákŧ, kde se vyuţívalo pochval. Tam, kde se vyuţívalo
výtky, tedy trestu bylo zlepšení poloviční, oproti chváleným ţákŧm. Tam, kde si učitel dětí
nevšímal, dokonce bylo vysledováno mírné zhoršení. Watson zkoumal, jaký vliv má na
děti od 1. aţ do 6. třídy přísná výchova, na rozdíl od výchovy mírné. Přednosti ţákŧ
s přísnou výchovou se neprokázaly. Naopak dětí s uvolněnější kázní byly samostatnější,
více společenské, tvořivější atd. (Čáp, 1996, s. 137-138)
Bezesporu lze říci, ţe odměny a tresty mají na děti velký vliv. Proto povaţujeme za
dŧleţité věnovat se přímo jim, respektive tomu, jak je ony vnímají. Výchova probíhá pri-
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márně v rodině, proto se zabýváme konkrétně odměnami a tresty v rámci rodinného prostředí.

4.1 Výzkumné cíle, otázky a hypotézy
Hlavním výzkumným cílem praktické části je zjistit vnímaní odměn a trestŧ dětmi
staršího školního věku v jejich vlastní rodině. Dílčí výzkumné cíle jsou formulovány následovně:
1. Zjistit zkušenosti dětí staršího školního věku s odměnami a tresty v jejich rodině.
2. Zjistit převládající výchovný styl v rodinách.
3. Zjistit vnímání vyuţívání odměn a trestŧ dětmi staršího školního věku v jejich rodině.
4. Zjistit rozdíl mezi pohlavím ve vnímání psychických trestŧ.
5. Zjistit rozdíl mezi pohlavím ve vnímání fyzických trestŧ.
6. Zjistit rozdíl mezi pohlavím a účinky odměn na motivaci dětí staršího školního věku.
7. Zjistit rozdíl mezi pohlavím a účinky trestŧ na motivaci dětí staršího školního věku.
Hlavní výzkumná otázka zní, jak vnímají odměny a tresty děti staršího školního
věku ve své rodině? Dílčí výzkumné otázky jsou:
1. Jaké mají děti staršího školního věku zkušenosti s odměnami a tresty ve své rodině?
2. Jaký výchovný styl v současnosti v rodinách převládá?
3. Jak vnímají vyuţívání odměn a trestŧ děti staršího školního věku ve své rodině?
4. Existuje statisticky významný rozdíl mezi pohlavím ve vnímání psychických trestŧ?
5. Existuje statisticky významný rozdíl mezi pohlavím ve vnímání fyzických trestŧ?
6. Existuje statisticky významný rozdíl mezi pohlavím a účinky odměn na motivaci dětí
staršího školního věku?
7. Existuje statisticky významný rozdíl mezi pohlavím a účinky trestŧ na motivaci dětí
staršího školního věku?
Na základě výše uvedených otázek byly určeny hypotézy:
H1 Mezi pohlavím a vnímanou intenzitou pocitu poníţení a méněcennosti v případě psychického trestání existuje rozdíl.
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H2 Mezi pohlavím a vnímanou intenzitou pocitu vzteku v případě psychického trestání
existuje rozdíl.
H3 Mezi pohlavím a vnímanou intenzitou pocitu lítosti a sebelítosti v případě psychického
trestání existuje rozdíl.
H4 Mezi pohlavím a vnímanou intenzitou pocitu zmatku v případě psychického trestání
existuje rozdíl.
H5 Mezi pohlavím a vnímanou intenzitou pocitu křivdy a nespravedlnosti v případě psychického trestání existuje rozdíl.
H6 Mezi pohlavím a vnímanou intenzitou pocitu strachu ze ztráty lásky v případě psychického trestání existuje rozdíl.
H7 Mezi pohlavím a vnímanou intenzitou pocitu poníţení a méněcennosti v případě fyzického trestání existuje rozdíl.
H8 Mezi pohlavím a vnímanou intenzitou pocitu vzteku v případě fyzického trestání existuje rozdíl.
H9 Mezi pohlavím a vnímanou intenzitou pocitu lítosti a sebelítosti v případě fyzického
trestání existuje rozdíl.
H10 Mezi pohlavím a vnímanou intenzitou pocitu zmatku v případě fyzického trestání existuje rozdíl.
H11 Mezi pohlavím a vnímanou intenzitou pocitu křivdy a nespravedlnosti v případě fyzického trestání existuje rozdíl.
H12 Mezi pohlavím a vnímanou intenzitou pocitu strachu ze ztráty lásky v případě fyzického trestání existuje rozdíl.
H13 Mezi pohlavím a vnímanou intenzitou pocitu strachu z bolesti v případě fyzického trestání existuje rozdíl.
H14 Mezi pohlavím a účinky odměn na motivaci existuje rozdíl.
H15 Mezi pohlavím a účinky trestŧ na motivaci existuje rozdíl.
Při výběru proměnných jsme vycházeli z psychologie, kdy je dokázáno, ţe existují
velké mezipohlavní rozdíly. Z tohoto dŧvodu jsme se rozhodli zmapovat, zda také v případě odměn a trestŧ se tyto rozdíly prokáţou.
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4.2 Druh a metody výzkumu
Na základě výše uvedeného bylo zvoleno kvantitativní pojetí výzkumu. Na základě
stanovených cílŧ výzkumu jsme zvolili výzkumnou metodu dotazníku, coţ je „zpŧsob
písemného kladení otázek a získávání písemných odpovědí.“ (Gavora, 2000, s. 99) Při
konstrukci dotazníku jsme postupovali dle Chrásky a jeho publikace Metody pedagogického výzkumu (2007).
Hlavní výhodou dotazníku je shromáţdění dat od velkého počtu respondentŧ. Pak také
rychlý sběr dat, coţ nám umoţnilo sběr dat na základních školách, jelikoţ dotazník nezabral mnoho času a nezasahoval tak příliš do výuky.
Jednotlivé otázky v dotazníku vycházely ze stanovených výzkumných otázek. Dotazník
je tvořen ze dvou částí, vstupní a vlastních otázek. V první, vstupní části najdeme popis
zadavatele, cíl výzkumu a také podstatnou informaci o anonymitě, která bývá pro respondenty velmi dŧleţitá. Druhá část je tvořena samotnými otázkami, kterých je v dotazníku
13, a jsou roztříděny dle výzkumných otázek. V dotazníku nalezneme několik druhŧ otázek. Jedná se jak o otázky uzavřené s polytomickými poloţkami, tak o otázky otevřené i
polouzavřené. V případě dvou otázek vyuţíváme také filtračních otázky a následně škálové
poloţky. Demografické otázky jsou záměrně z psychologického hlediska umisťovány na
závěr dotazníku.
Celkově bylo rozdáno 196 dotazníkŧ. Vyuţito pro výzkumné šetření bylo 174 dotazníkŧ. Vyřazeno bylo tedy 22, coţ je 11 %. Nejčastějším dŧvodem bylo vynechání otevřených
otázek, konkrétně situací, ve kterých jsou děti odměňovány a trestány.

4.3 Výzkumný vzorek a způsob jeho výběru
Zkoumaným vzorkem výzkumného šetření jsou děti staršího školního věku. Pro tento
výzkum byly vybrány z toho dŧvodu, ţe dokáţou lépe zhodnotit vyuţívání odměn a trestŧ,
neţ v případě mladších dětí. Lépe také dokáţou popsat své pocity. Období pubescence je
označováno za problematické, proto se dá předpokládat, ţe vyuţívání odměn a trestŧ rodiči, v případě, ţe tyto výchovné prostředky do výchovy zařazují, bude v tomto období intenzivní.
Zpŧsob výběru výzkumného souboru je dostupný výběr. Na základě zvoleného výběru
lze říci, ţe výsledky výzkumu nelze zevšeobecnit.
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Dotazníky byly rozdány ve třídách na základních školách. Celkem se výzkumné šetření
účastnilo 196 respondentŧ a vyuţili jsme 174 dotazníkŧ. Výzkumný soubor jsme charakterizovali na základě pohlaví a věku respondentŧ, jelikoţ je to pro tento výzkum podstatné.
Co se týče počtu dívek a chlapcŧ, rozdíly nebyly velké. Větší zastoupení zde měly dívky,
které chlapce převýšily o 6 %.

ČETNOST

RELATIVNÍ
ČESTNOST

chlapec

81

0,466

dívka

93

0,534

∑

174

1,000

POHLAVÍ

Tabulka 3 Pohlaví respondentů
Pohlaví respondentů

53,4%

46,6%

muţ
ţena

Graf 1 Pohlaví respondentů
Dalším zjišťovaným údajem, respektive charakteristickým znakem výzkumného vzorku
byl věk respondentŧ. Vycházíme z teoretické části, kde staršího školní věk vymezujeme
dle Vágnerové. Toto období je vymezeno od 11 do 15 let věku. Podstatné pro tuto práci je
také rozdělení tohoto období na prepubertu, coţ vymezujeme od 11 do 13 let a období
vlastní puberty od 14 do 15 let. S tímto rozdělením budeme v interpretaci dat dále pracovat.
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Věk respondentů

21%

7%
14%

11 let
12 let
13 let

33%

25%

14 let
15 let

Graf 2 Věková struktura respondentů

V rámci výzkumu jsme obsáhli všechny věkové kategorie. Rozdíly mezi nimi jsou však
značné. Nejvíce obsazenou skupinou jsou děti ve věku 14 let. Naopak nejméně bylo jedenáctiletých respondentŧ. Tyto rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi se nám alespoň částečně vyrovnávají při výše zmiňovaném rozdělování dotazovaných do období prepuberty a
vlastní puberty. V období prepuberty bylo 80 respondentŧ a v období vlastní puberty 94
respondentŧ.

Vývojové období

46%
54%

prepuberta
puberta

Graf 3 Věkové rozdělení respondentů v rámci období pubescence
Pohlaví a věk byly zjišťovány pomocí demografických otázek. Další údaje vztahující se
k výzkumnému souboru nebylo potřeba zjišťovat.
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4.4 Metody analýzy dat
Při zpracování dat získaných pomocí dotazníkové šetření jsme vyuţili čtyři metody:
-

Třídění dat prvního stupně a sestavování tabulek četností

-

Grafické znázornění získaných dat

-

Testování hypotéz pomocí statistické metody test nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku

-

Výpočet aritmetického prŧměru (prŧměrných hodnot)
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ANALÝZA A INTERPRETACE DAT
První sada otázek se vztahuje k výzkumné otázce č. 1 - Jaké mají děti staršího školní-

ho věku zkušenosti s odměnami a tresty ve své rodině? Při konstrukci odpovědí jsme
vycházeli z jiţ existujícího výzkumu Vaníčkové z roku 2004, jehoţ výsledky jsme uváděli
v kapitole druhy odměn a trestŧ. Naše výsledky s tímto výzkumem následně porovnáme.
V případě otázky týkající se odměn, byly odpovědi jednoznačné.
ODPOVĚĎ

ČETNOST

RELATIVNÍ ČETNOST

129

0,741

dárek

8

0,046

peníze

9

0,052

společný program

4

0,023

splněné přání

19

0,109

sledování televize

5

0,029

∑

174

1,000

pochvala

Ř

Tabulka 4 Nejvíce využívaná odměna
Nejčastější odměna
2,9%
2,3%

10,9%

pochvala
dárek

5,2%

peníze

4,6%
74,1%

program
přání
televize

Graf 4 Nejčastěji udělovaná odměna v jednotlivých rodinách
Nejčastěji se objevovala odpověď pochvala, tedy slovní odměna. Necelým 11 % respondentŧ rodiče nejčastěji plní přání. Další pořadí bylo peníze, dárek, televize a společný program.
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Součástí této otázky bylo také doplnit, v jaké situaci tuto odměnu děti dostávají a to
formou otevřené odpovědi. Mnoho z respondentŧ uvádělo hned několik moţností. Z uvedených odpovědí bylo vytvořeno 5 kategorií. První kategorií byly školní výsledky, kam
jsme zařazovali všechny odpovědi, týkající se prospěchu, např. známky či vysvědčení. Do
kategorie splnění povinností jsme zařadili vše, co se týkalo běţných a pravidelných úkolŧ,
na kterých jsou děti s rodiči dohodnuté. Další kategorie nese název něco se podaří. Zde
jsme zařadili veškeré úspěchy, které byly uváděny buď obecně, nebo se týkaly rŧzných
oblastí, např. sportu či hudby. Kategorie pomoc rodičům nebo v domácnosti zahrnuje
činnosti, kterými jsou děti doma nápomocny, např. hlídání sourozencŧ nebo pomoc
s úklidem. Poslední kategorií je dobré chování, kam lze zařadit veškeré jednání, které odpovídá normám a je rodiči zpozorováno, např. dobrý skutek nebo kdyţ dítě udělá něco
dobrého. Odpovědi znázorníme procentuálně v grafech. Pro tuto variantu jsme se rozhodli
vzhledem k tomu, ţe počet situací je rozlišný a v procentech pŧjdou lépe vidět jednotlivé
rozdíly.

Dárek

Pochvala
4%

10%

6%

šk.výsledky

16%

22%

40%

pomoc

52%

něco se podaří

Graf 5 Situace odměněné pochvalou

pomoc
něco se podaří

splnění povinností
dobré chování

šk.výsledky

10%

40%

dobré chování

Graf 6 Situace odměněné dárkem
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Peníze

Společný program

15%

šk.výsledky

39%

šk.výsledky

40%

pomoc

pomoc

60%

dobré
chování

46%

Graf 7 Situace odměněné penězi

Graf 8 Situace odměněné spol. programem

Splněné přání

Sledování televize

15%
4%

35%

splnění povinností

31%

šk.výsledky
pomoc

pomoc
něco se podaří

15%

17%

šk.výsledky

16%
67%

splnění
povinností

něco se podaří

Graf 9 Situace odměněné přáním

Graf 10 Situace odměněné televizí

Z výše uvedených grafŧ vyplývá, ţe jednoznačně nejčastěji jsou děti odměňovány za
školní výsledky. A jak jsme jiţ uváděli v teoretické části, nároky na školní výsledky se
neustále zvyšují. Nalezneme pouze dvě výjimky. Odměna ve formě dárku, která je rovnoměrně rozloţená mezi školními výsledky a pomocí rodičŧm nebo v domácnosti. A pouze
v případě peněz je častěji odměňována pomoc. Právě pomoc v domácnosti nebo rodičŧm je
další významnou poloţkou, jelikoţ se ve vysokém procentuálním zastoupení objevuje
v kaţdé ze šesti odměn. Nejméně je pomoc odměňována moţností sledovat televizi a také
pochvalou, coţ lze povaţovat za zajímavé. Všech pět kategorií je zastoupeno pouze
v případě pochvaly a splněného přání.
Nyní se zaměříme na tresty, respektive na nejčastěji vyuţívaný trest v jednotlivých rodinách.
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ODPOVĚĎ

54

ČETNOST

RELATIVNÍ ČETNOST

vyhubování

72

0,414

výprask

9

0,052

splnění povinnosti

46

0,264

zákaz TV

21

0,121

zákaz chodit ven

14

0,080

nebaví se se mnou

12

0,069

∑

174

1,000

Ř

Tabulka 5 Nejvíce využívaný trest
Nejčastější trest

8%

6,9%
vyhubování

41,4%

12,1%

výprask
splnění povinnosti
zákaz TV

26,4%

zákaz chodit ven

5,2%

nebaví se se mnou

Graf 11 Nejčastěji udělovaný trest v jednotlivých rodinách
V případě trestŧ jsou odpovědi více rozmanité, neţ u odměn. Nejčastějším trestem je
vyhubování dětem od rodičŧ. Druhým nejčastějším trestem je příkaz splnit povinnosti,
který bychom mohli charakterizovat jako donucení k neoblíbené činnosti. Třetí poloţkou je
zákaz televize, případně zákaz počítače, jak někteří respondenti doplňovali. Dále zákaz
chodit ven, ignorace ze strany rodičŧ a na posledním místě tělesný trest, respektive výprask.
Také součástí této otázky bylo doplnění situace, v které nejčastěji zvolený trest přichází.
A i v tomto případě bylo vytvořeno 5 kategorií, do kterých jsme jednotlivé odpovědi
zařazovali. První z nich jsou školní výsledky, které jsme si vymezovali jiţ u odměn.
Druhou kategorií je špatné chování. Zde mŧţeme zařadit veškeré chování, které
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neodpovídá společenským normám nebo pravidlŧm. Jedná se např. o prŧšvih, bitku,
odmlouvání, drzost. Třetí kategorií jsou nesplněné povinnosti. Do povinností lze zařadit
také školní povinnosti, jako psaní úkolŧ nebo učení. Další, čtvrtou kategorií je
neuposlechnutí toho, o co dítě rodiče ţádají. Zde jsme zařazovali např. pozdní příchod
nebo porušení dohody. V případě trestŧ se objevovaly odpovědi, které se nedaly
kategorizovat, a proto jsme vytvořili skupinu ostatní. Do této kategorie jsme zařazovali
např. poznámku, u které nelze odhadnout, zda byla za nesplněné povinnosti či za špatné
chování. Dále pak odpovědi jako lenost, udělám nepořádek nebo nemluvím nahlas.
Objevila se zde také zajímavá odpověď, kdy dítěti nejčastěji rodiče zakazují chodit ven a to
v případě, kdy tráví mnoho času na facebooku na mobilu, coţ se jeví jako paradox.

Vyhubování

Výprask
šk.výsledky

5%
14%

15%

špatné chování

šk.výsledky

37%
nesplnění
povinností

20%

neposlechnutí

24%

Zákaz televize
sk.výsledky

6%
26%

26%

nesplnění
povinností
ostatní

Graf 13 Situace potrestané výpraskem

Splnění povinností

26%

62%

8%

ostatní

Graf 12 Situace potrestané vyhubováním

16%

špatné chování

15%

špatné
chování
nesplněné
povinnosti
neposlechnutí

šk.výsledky

13%
9%

špatné chování

48%
30%

nesplnění
povinností
neposlechnutí

ostatní

Graf 14 Situace potrestané splněním povinností

Graf 15 Situace potrestané zákazem TV
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Nebaví se se mnou
šk.výsledky

6%
31%

25%

13%

špatné chování
nesplnění
povinností
neposlechnutí

25%

šk.výsledky

8%
8%
42%

42%

špatné chování
nesplnění
povinností
ostatní

ostatní

Graf 16 Situace potrestané zákazem chození ven

Graf 17 Situace potrestané ignorací

I v tomto případě jsou děti nejčastěji trestání za školní výsledky. Pouze v případě příkazu splnit povinnosti mŧţeme vidět stejné hodnoty u školních výsledkŧ, nesplněných povinností a špatného chování. Druhá nejčastěji trestaná situace je špatné chování. Co se týče
příkazu splnit povinnosti, nejčastěji následuje potom, co si dítě své povinnosti nesplní. Je
těţké posoudit, zda se to dá povaţovat za trest, nebo je to pouze zpŧsob, jak dítě své chování napraví. Neuposlechnutí toho, o co dítě rodiče ţádají má nejčastěji za následek zákaz
chodit ven. Naopak nejméně často bývají děti potrestány ignorací ze strany rodičŧ. Kategorie ostatní se nám objevuje pouze v případě tří trestŧ a to vyhubování, příkazu splnit povinnosti a zákazu chodit ven.
Další série otázek se týká výchovného stylu. Zodpovídají výzkumnou otázku č. 2 - Jaký
výchovný styl v současnosti v rodinách převládá? Povaţujeme ho za velmi dŧleţitý,
vzhledem k odměnám a trestŧm. Jeho zjišťování je však velice sloţité, zejména
z metodologického hlediska. Lze vymezit mnoho metod, kterými styl výchovy mŧţeme
vyzkoumat. Patří mezi ně např. pozorování, projektivní metody, metody rozhovoru nebo
dotazníku. (Čáp, 1996, s. 162-166) V případě, ţe bychom se jím chtěli blíţe zabývat, určitě
bychom ho nezmapovali pouze třemi poloţkami v dotazníku. Pro naše účely je to však
dostačující. Záměrně jsme zvolili tři otázky, které jsou zakotveny v teoretické části. Opíráme se zde o Kopřivu a kol. (2012, s. 259-260), který vymezuje demokratický, liberální a
autoritativní výchovný styl. Dalo se předpokládat, ţe ve většině rodin bude převládat smíšený výchovný styl. Příčinou mŧţe být např. odlišný výchovný styl rodičŧ nebo vyuţívání
odlišného výchovného stylu v rŧzných situacích. V následující tabulce a grafu si uvedeme,
jak je to s vyhraněným výchovným stylem v rodinách. Z odpovědí respondentŧ vyplynulo,
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ţe 40,2 % dotázaných dětí zaţívá v rodině striktně daný výchovný styl. Toto číslo se dá
povaţovat za překvapující.
ODPOVĚĎ

ČETNOST

RELATIVNÍ ČETNOST

autoritativní

25

0,144

liberální

13

0,075

demokratický

32

0,184

ostatní

104

0,598

174

1,000

∑

Ř

Tabulka 6 Vyhraněné výchovné styly
Vyhraněný výchovný styl

14,4%
7,5%
59,8%

18,4%

autoritativní
liberální
demokratický
ostatní

Graf 18 Vyhraněné výchovné styly v rodinách

Zbylých 59,8 % jsou smíšené výchovné styly. Nejčastěji se objevovaly dvě kombinace.
V obou se mísí demokratický výchovný styl s autoritativním. V prvním stylu převládá demokratický styl. V rodině se tvoří základní dŧleţitá pravidla, platí pro všechny, ale vytváří
je pouze rodiče, coţ je prvek autoritativní. Druhý specifický styl se naopak přiklání spíše
k autoritativnímu vedení. Sice se tvoří pouze základní dŧleţitá pravidla, ale vytváří je opět
pouze rodiče a platí jen pro děti. Co se týče ostatních odpovědí, jsou to naprosto rozlišné
kombinace. Nejčastější odpovědi zbylých 39 respondentŧ byly, ţe v rodině existují pouze
zákazy a příkazy (18 respondentŧ) a tvoří je všichni společně (21 respondentŧ). Nejvíce
odpovědí na otázku, pro koho pravidla platí, bylo rovnoměrně označeno, ţe pro všechny
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nebo jen pro děti (po 19 respondentech). Pouze v jedné rodině, ze zmiňovaných 39 neplatí
pravidla pro nikoho. Níţe uvádíme tabulku odpovědí a pro přehlednost také graf.

ODPOVĚĎ

ČETNOST

RELATIVNÍ ČETNOST

autoritativní

25

0,144

liberální

13

0,075

demokratický

32

0,184

spíše demokratický

35

0,201

spíše autoritativní

30

0,172

ostatní

39

0,224

174

1,000

∑

Ř

Tabulka 7 Všechny výchovné styly v rodinách

Výchovné styly

autoritativní

14%

23%

8%
17%

18%
20%

liberální
demokratický
spíše demokratický
spíše autoritativní
ostatní

Graf 19 Všechny výchovné styly
Další dvě otázky se vztahují k výzkumné otázce č. 3 - Jak vnímají vyuţívání odměn a
trestů děti staršího školního věku ve své rodině? První otázka je přímo poloţená, tedy
ptáme, co následuje potom, co jsou děti potrestány. Tato otázka je polouzavřená, tedy respondenti měli na výběr dvě odpovědi – stydím se a trest na mě nemáš ţádný vliv. Také
mohli sami doplnit, co by bylo vhodné pouţít namísto trestu.
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ODPOVĚĎ

59

ČETNOST

RELATIVNÍ ČETNOST

stydím se

87

0,500

nemá to vliv

54

0,310

pomohlo by mi něco jiného

33

0,190

174

1,000

∑

Ř

Tabulka 8 Vliv trestu na děti staršího školního věku

Vliv trestu

19%

stydím se

50%
31%

nemá to vliv
pomohlo by mi něco
jiného

Graf 20 Vliv trestu na jednotlivé děti

33 z respondentŧ odpovědělo, ţe by jim pomohlo něco jiného, neţ trest. Nicméně pět
z nich nedokázalo identifikovat, co by to mělo být konkrétně. Nejvíce, 10 respondentŧ
uvedlo, ţe by jim více pomohl rozhovor s rodiči, vše si vysvětlit. Lze tedy usoudit, ţe děti
mají zájem o komunikaci s rodiči.
Ostatní odpovědi byly rŧznorodé. Uvést mŧţeme např. uţ samotný fakt, ţe něco udělám
špatně, mi stačí, abych to příště nedělal, výčitky svědomí nebo ţe záleţí na trestu.
Zajímavé se jeví také porovnání odpovědí na tuto otázku mezi dívkami a chlapci, jelikoţ
se od sebe výrazně liší. Uvádíme je níţe v grafech.
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Vliv trestů - dívky

20%

60

Vliv trestu - chlapci

stydím se

17%

stydím se

42%

nemá to vliv

57%

23%

pomohlo by mi
něco jiného

Graf 21 Vliv trestu na dívky

nemá to vliv
pomohlo by mi
něco jiného

41%

Graf 22 Vliv trestu na chlapce

Dívky se více stydí, v případě ţe jsou potrestány. U chlapcŧ je téměř totoţný podíl odpovědí, ţe se stydí a ţe to na ně nemá ţádný vliv.
V teoretické části jsme několikrát zmiňovali, ţe odměnou pro dítě není to, co za odměnu
povaţují rodiče, ale to, co jako odměnu vnímá samo dítě. A na to jsme se také dětí ptali, co
je pro ně samotné největší odměnou. Na výběr měli ze čtyř moţností, z nichţ poslední byla
otevřená.

ODPOVĚĎ

ČETNOST

RELATIVNÍ ČETNOST

dárek, peníze

41

0,236

pochvala

70

0,402

společný program

38

0,218

jiné

25

0,144

174

1,000

∑

Tabulka 9 Nejlepší odměna podle dětí

Ř
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Nejlepší odměna
14,4%

23,6%

dárek, peníze
pochvala

21,8%

společný program
jiné

40,2%
Graf 23 Nejlepší odměna pro děti
Pro největší počet dotazovaných respondentŧ je nejlepší odměnou slovních pochvala.
Tento verbální projev odměny byl dětmi uváděn jako nejčastější odměna, se kterou se doma setkávají. Odpovědělo tak přes 74 % respondentŧ. Rozdíl mezi nejčastější a největší
odměnou je však 34 %. Lze tedy říci, ţe představy rodičŧ a dětí o odměňování se výrazně
liší. To samé platí o společném programu, pouze opačně. Společným program je nejčastěji
odměňováno pouze 2,4 % dotázaných, ale zájem o tuto odměnu by mělo 21,8 % respondentŧ. Z toho jasně vyplývá, ţe v případě, ţe se rodiče rozhodnout vyuţívat odměn ve výchově, měli by více zajímat, co je odměna pro jejich dítě, popřípadě by s ním o tom měli
hovořit. Ještě si zmíníme, co respondenti uváděli jako jinou odměnu, která je pro ně samotné nejlepší. Nejčastěji se zde objevovaly odpovědi, ţe je pro ně odměnou být s těmi, co
mají rádi, popřípadě s kamarády. Někdo jako nejlepší odměnu bere radost z dobře vykonané činnosti, včetně radosti rodičŧ. Další odpovědi byly klid, knihy, počítač nebo nic nečekám.
Další dvě otázky se týkají výzkumných otázek č. 4. a 5. Existuje statisticky významný
rozdíl mezi pohlavím ve vnímání psychických trestů? Existuje statisticky významný
rozdíl mezi pohlavím ve vnímání fyzických trestů?
Nejdříve jsme vyuţili filtrační otázky, abychom zjistili, zda děti jsou fyzicky a psychicky trestány či nikoli. V případě, ţe ano, vyjadřovali pocity, které zaţívají.
ODPOVĚĎ

ČETNOST

RELATIVNÍ ČETNOST

Jsou psychicky trestáni

159

0,914

Nejsou psychicky trestání

15

0,086

174

1,000

∑

Tabulka 10 Čestnosti psychického trestání

Ř
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Psychické trestání
8,6%
ano
ne

91,4%

Graf 24 Psychické trestání v jednotlivých rodinách
ODPOVĚĎ

ČETNOST

RELATIVNÍ ČETNOST

Jsou fyzicky trestáni

118

0,678

Nejsou fyzicky trestání

56

0,322

174

1,000

∑
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Tabulka 11 Četnosti fyzického trestání
Fyzické trestání

32,2%

ano
ne

67,8%

Graf 25 Fyzické trestání v jednotlivých rodinách
Fyzické tresty

Psychické tresty

33%
67%

32%

prepuberta
vlastní
puberta

Graf 26 Výchova bez psychických trestů

68%

prepuberta
vlastní
puberta

Graf 27 Výchova bez fyzických trestů
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Psychicky trestáno není pouze 15 respondentŧ ze 174, coţ je jak vidíme v grafu necelých 9 %. V případě fyzických trestŧ je to jiţ 56 respondentŧ, tedy 32,2 %. Určité odlišnosti mŧţeme vidět v případě, ţe se podíváme na děti v období prepuberty a vlastní puberty.
Na základě obou grafŧ lze říci, ţe výchova bez trestŧ se více objevuje v případě vyššího
věku dětí, v našem případě v období vlastní puberty.
Nejdříve si uvedeme prŧměrné hodnoty, tedy vypočítaný aritmetický prŧměr.
POHLAVÍ

PONÍŢENÍ

VZTEK

LÍTOST

ZMATEK

KŘIVDA

STRACH, LÁSKA

muţ

2,11

2,61

2,23

1,99

2,44

1,68

ţena

2,49

3,18

2,57

2,05

2,93

2,55

Ř

Tabulka 12 Průměrné hodnoty – psychické tresty
Z výše uvedené tabulky vidíme prŧměrné hodnoty jednotlivých pocitŧ. Chlapci, stejně
jako dívky nejintenzivněji vnímají pocit vzteku. Chlapci nejméně pociťují strach ze ztráty
lásky, kdeţto dívky pocit zmatku.
POHLAVÍ

PONÍŢENÍ

VZTEK

LÍTOST

1,88

muţ

2,00

3,34

ţena

2,94

3,35

ZMATEK

1,92

KŘIVDA

2,44

STRACH, LÁSKA

1,55

Ř

2,85
2,41
3,24
3,09
Tabulka 13 Průměrné hodnoty – fyzické tresty

STRACH, BOLEST

1,88
2,7

Také u fyzických trestŧ uvádíme prŧměrné hodnoty pocitŧ. I v tomto případě je u chlapcŧ i dívek nejintenzivnější vztek. Naprosto stejná situace je u nejniţší intenzity. U chlapcŧ
je to strach ze ztráty lásky a u dívek zmatek.
Jednoznačně největší rozdíly lze spatřovat u psychického i fyzického trestání v případě
strachu ze ztráty lásky. U chlapcŧ trest tento pocit vyvolává pouze minimálně, ovšem u
dívek je jeho intenzita o dost vyšší. Prŧměrná hodnota chlapcŧ pro strach ze ztráty lásky je
u psychických trestŧ 1,7 a u fyzických trestŧ 1,6. U dívek je v případě psychických trestŧ
prŧměrná hodnota 2,5 a u fyzických 3,1.
K této otázce se váţí také výše vymezené hypotézy, které jsme ověřovali pomocí Testu
nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku. Zjišťovali jsme, zda existuje rozdíl mezi
pohlavím a vnímáním jednotlivých pocitŧ při trestání.
V případě psychického trestání se prokázal rozdíl pouze u vzteku a strachu ze ztráty lásky. Kritická hodnota testového kritéria na hladině významnosti 0,05 při stupních volnosti 4
je menší, neţ vypočtené Chí. Potvrzujeme tedy následující dvě alternativní hypotézy:
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HA: Mezi četnostmi odpovědí chlapcŧ a dívek ohledně vnímání vzteku při psychickém
trestání existuje rozdíl.
HA: Mezi četnostmi odpovědí chlapcŧ a dívek ohledně vnímání strachu ze ztráty lásky
při psychickém trestání existuje rozdíl.
Lze tedy říci, ţe mezi četnostmi odpovědí chlapcŧ a dívek zjišťující intenzitu pocitu
vzteku a strachu ze ztráty lásky existuje statisticky významný rozdíl. V obou případech
vyšlo, ţe intenzivněji vnímají zmíněné negativné pocity dívky.
Co se týče fyzického trestání, zde byly prokázány větší rozdíly. Kritická hodnota testového kritéria na hladině významnosti 0,05 při stupních volnosti 4 je menší, neţ vypočtené
Chí v pěti případech. Přijímáme tedy tyto alternativní hypotézy:
HA: Mezi četnostmi odpovědí chlapcŧ a dívek ohledně vnímání poníţení a méněcennosti
při fyzickém trestání existuje rozdíl.
HA: Mezi četnostmi odpovědí chlapcŧ a dívek ohledně vnímání lítosti a sebelítosti při
fyzickém trestání existuje rozdíl.
HA: Mezi četnostmi odpovědí chlapcŧ a dívek ohledně vnímání křivdy a nespravedlnosti
při fyzickém trestání existuje rozdíl.
HA: Mezi četnostmi odpovědí chlapcŧ a dívek ohledně vnímání strachu ze ztráty lásky
při fyzickém trestání existuje rozdíl.
HA: Mezi četnostmi odpovědí chlapcŧ a dívek ohledně vnímání strachu z bolesti při fyzickém trestání existuje rozdíl.
Mŧţeme konstatovat, ţe mezi četnostmi odpovědí chlapcŧ a dívek zjišťující intenzitu
pocitu poníţení a méněcennosti, lítosti a sebelítosti, křivdy a nespravedlnosti, strachu ze
ztráty lásky a strachu z bolesti existuje statisticky významný rozdíl. Také ve všech případech u fyzických trestŧ byla zjištěna vyšší intenzita negativních pocitŧ u dívek.
Poslední skupina otázek se vztahuje k výzkumným otázkám č. 6 a 7. Existuje statisticky významný rozdíl mezi pohlavím a účinky odměn na motivaci dětí staršího školního
věku? Existuje statisticky významný rozdíl mezi pohlavím a účinky trestů na motivaci dětí staršího školního věku?
Děti určují, proč budou činnosti, za které byly odměněny, opakovat a proč činnosti, za
které byly naopak potrestány, jiţ dělat nebudou. Cílem je tedy zjistit, jestli má odměna a
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trest vliv na vnitřní motivaci respondentŧ či nikoli. Motivaci jsme se blíţe věnovali
v teoretické části práce. Nejdříve si jednotlivé otázky vymezíme pomocí četností a znázorníme si je graficky a posléze se budeme věnovat hypotézám, které se k těmto otázkám
vztahují.
V první otázce měli respondenti na výběr ze čtyř moţností, proč budou své chování
v případě odměňování opakovat. První moţností je, ţe to budou dělat striktně pro odměnu.
Druhá, ţe vědí, ţe je to správné, ale je tam i vidina odměny. Třetí moţnost vyjadřuje, ţe
chování bude opakována proto, ţe je jasné, ţe je správné. Poslední moţnost je otevřená.
Poslouţí v případě, kdy respondent bude jednat jinak nebo z jiného dŧvodu.
ODPOVĚĎ

ČETNOST

RELATIVNÍ ČETNOST

pro odměnu

16

0,092

půl na půl

59

0,339

je to správné

92

0,529

jiné

7

0, 040

174

1,000

∑

Ř

Tabulka 14 Motivace odměny
Motiv opakování činnosti
4%
9,2%

52,9%

33,9%

pro odměnu
půl na půl
je to správné
jiné

Graf 28 Důvody opakování odměněné činnosti
Více neţ polovina dotazovaných – 53 % bude činnosti opakovat, protoţe ví, ţe je správné. Nicméně ve 43,1 % jiţ bude hrát odměna nějakou roli. Tedy mŧţeme vidět, ţe odměny
opravdu sniţují vnitřní motivaci dítěte pro vykonávanou činnost, jak jsme uváděli v teoretické části. Pouze 7 respondentŧ uvedlo, něco jiného, např. strach z trestu, záleţí na situaci
nebo pro radost rodičŧ.
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Při ověřování hypotézy jsme zjistili, ţe kritická hodnota testového kritéria na hladině
významnosti 0,05 při stupních volnosti 3 je větší, neţ vypočtené Chí. Potvrzujeme tedy
nulovou hypotézu. H0: Mezi četnostmi odpovědí chlapcŧ a dívek v oblasti vlivu odměn na
motivaci neexistuje statisticky významný rozdíl.
11 chlapcŧ odpovědělo, ţe ţádoucí chování bude opakovat, aby opět dostali odměnu, 21
chlapcŧ to bude dělat částečně pro odměnu a částečně proto, ţe ví, ţe je to správné. 45
chlapcŧ se tak bude chovat znovu proto, ţe na základě předešlé odměny zjistili, ţe toto
chování je adekvátní a 3 chlapci odpověděli něco jiného – např. ţe záleţí na situaci.
V případě dívek nebyly zjištěny výrazné rozdíly. 5 dívek odpovědělo, ţe chování budou
opakovat pro odměnu, 38 dívek pro odměnu i proto, ţe to je správné, 47 dívek proto, ţe je
to ţádoucí a 4 dívky odpověděly něco jiného – např. kvŧli strachu z trestu nebo pro radost
rodičŧm.
Druhá otázka má stejný princip. Respondentŧ jsme se dotazovali, proč kdyţ jsou za něco
potrestáni, se budou tomuto chování příště vyhýbat.
ODPOVĚĎ

ČETNOST

RELATIVNÍ ČETNOST

kvůli trestu

32

0,184

půl na půl

47

0,270

je to špatné

89

0,511

jiné

6

0, 035

174

1,000

∑

Ř

Tabulka 15 Motivace tresty
Motiv vyhýbání se činnosti
3,5%
18,4%

kvůli trestu
půl na půl

51,1%

27%

Graf 29 Důvody znovu opakování činnosti

je to špatné
jiné
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I v tomto případě přes polovinu respondentŧ 51,1 % nebude chování opakovat, protoţe
jiţ ví, ţe je to špatné. 45,4 % respondentŧ uvedlo, ţe v rozhodování, zda činnost opakovat
hraje velkou roli trest. Buď to neudělají pouze kvŧli trestu, nebo ho při rozhodování zohledňují. 6 respondentŧ ze 174 uvedlo něco jiného, např. ţe se tak bude chovat znovu nebo
ţe se na to příště nesmí přijít. Tato odpověď je velmi zajímavá, vzhledem k tomu, ţe se to
uvádí jako jedno z moţných negativ trestŧ. Děti se pouze snaţí hledat cestu, jak své chování skrýt.
Opět jsme volili hypotézy. Při jejím ověřování jsme zjistili, ţe kritická hodnota testového kritéria na hladině významnosti 0,05 při stupních volnosti 3 je menší, neţ vypočtené
Chí. Potvrdili jsme alternativní hypotézu.
HA: Mezi četnostmi odpovědí chlapcŧ a dívek v oblasti vlivu trestŧ na motivaci existuje
statistiky významný rozdíl.
Lze tedy říct, ţe mezi četnostmi odpovědí dívek a chlapcŧ v oblasti vlivu trestu na motivaci existuje statisticky významný rozdíl. Kvŧli trestu by znovu neopakovalo špatné chování 20 chlapcŧ, u 15 chlapcŧ hraje roli jak trest, tak vědomí, ţe je to špatné, 41 chlapcŧ
chování nezopakuje, protoţe ví, ţe by to bylo špatné a 5 odpovědělo jinak. Pouze 12 dívek
odpovědělo, ţe se nebudou chovat zle, aby nebyly znova potrestány, ve 32 případech hraje
roli jak trest, tak vědomí, ţe je to zlé, 48 dívek jiţ zlé chování nezopakuje, protoţe je to
špatné. Pouze jedna dívka zaškrtla odpověď jiné.
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SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ A
DOPORUČENÍ PRO PRAXI
Děti staršího školního věku mají s odměnami a tresty bohaté zkušeností. Nejvíce vyuţí-

vanou odměnou je pochvala. Dále pak splnění přání, peníze, dárky, moţnost sledování
televize a jako poslední společný program rodiny. Nejčastějším trestem je vyhubování. Na
dalších místech je příkaz splnit povinnosti, zákaz televize, zákaz chodit ven, nebavení se
s dětmi a výprask. Nejvíce vyuţívaná odměna i trest má slovní formu a nejčastěji následuje
za školní výsledky. Při konstrukci jednotlivých odpovědí jsme postupovali dle jiţ zrealizovaného výzkumu Vaníčkové, se kterým jsme zjištěné výsledky porovnávali. V případě
odměn lze největší odlišnost spatřovat u odpovědi společným program. U výzkumu Vaníčkové má tato odpověď velké procentuální zastoupení, kdeţto v našem výzkumu se umístila
aţ na posledním místě. Nelze s určitostí říci, čím je to zpŧsobeno, ale společným program
by měl být brán jako spíše jako běţná součást ţivota rodiny a ne pouze jako forma odměny. Co se trestŧ týče, Vaníčková na druhém místě uvádí výprask, který je u nás aţ na místě
posledním. Lze tedy předpokládat, ţe od roku 2004 nastaly jisté změny a od tělesných trestŧ se více upouští. Z výzkumu také vyplynulo, ţe by bylo vhodné některé odpovědi rozšířit. Jedná se např. o zákaz televize, který by měl být rozšířen také o zákaz počítače.
Jednoznačně lze říci, ţe v dnešních rodinách převládá demokratický výchovný styl, coţ
odpovídá zmiňovaným změnám po roce 1989. V největší části rodin se buď nachází
všechny tři prvky demokratického stylu, nebo alespoň některý z nich. Autoritativní výchovný styl se v rodinách také vyskytuje, nicméně jiţ v podstatně menší míře. Úplně minimálně rodiče uplatňují liberální výchovu.
Dále jsme se snaţili v rámci výzkumného šetření zjistit, jak děti vnímají vyuţívání odměn a trestŧ. Přesně u poloviny dotazovaných vyvolává trest pocit studu. Na jednu stranu
to mŧţe vést k tomu, ţe dítě jiţ své chování nebude opakovat, coţ je smyslem trestu, ale na
druhou stranu to mŧţe mít také velmi neblahý vliv na jeho psychiku, jelikoţ je podrýváno
jeho sebevědomí. Na 31 % respondentŧ trest nemá ţádný vliv, je jim tedy jedno, zda jsou
potrestáni. Zbytek dětí by povaţoval za vhodnější variantu něco jiného, např. rozhovor.
Odlišnosti lze nalézt mezi vnímáním trestu dívkami a chlapci. Dívky se více stydí a na
chlapce naopak trest nemá ţádný vliv. Aby mohla být odměna efektivní, musí jí být to, co
samo dítě za odměnu povaţuje. Jak se nám ukázalo, tak nejčastější odměny se od nejlepších výrazně odlišují. Je otázka, jak by se tento rozpor měl řešit. Nelze, nebo respektive
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nepovaţuje se za vhodné příliš často dětem dávat hmotné odměny. Lepší variantou by bylo
zvýšit jejich zájem o pochvalu a ocenění.
Na základě otázek, které se věnují pocitŧm při trestání, jsme zjistili, ţe psychické tresty
jsou velmi vyuţívanými v dnešních rodinách. Fyzické, neboli tělesné tresty se vyuţívají
méně, nicméně stále mají ve velkém počtu rodin své místo. Co se týče konkrétních negativních pocitŧ při trestání, mnohem intenzivněji je pociťují dívky. Pro dívky je horší fyzické trestání, kdeţto pro chlapce psychické. V případě psychických trestŧ existují rozdíly
mezi dívkami a chlapci ve vnímání vzteku a strachu ze ztráty lásky. U fyzického trestáni je
to u poníţení a méněcennosti, lítosti a sebelítosti, křivdy a nespravedlnosti, strachu ze ztráty lásky a strachu z bolesti. Tedy lze říci, ţe mezipohlavní rozdíly mŧţeme vidět také u
vnímání odměn a trestŧ.
Jak u odměny, tak u trestu je riziko, ţe sniţují vnitřní motivaci. V případě odměn je
moţné, ţe děti začnou činnosti dělat pouze kvŧli odměně. U trestŧ se pak špatnému chování mohou vyhýbat v dŧsledku strachu z trestu. Motivace je výrazně sníţena u 9 % dětí
v případě odměn a 18 % v případě trestŧ. U mnohých respondentŧ hrají roli výchovné prostředky, ale stále ještě berou na vědomí to, co je špatné a co dobré. Konkrétně jde o necelých 34 % v případě odměn a 27 % u trestŧ. Ţádnou roli v opakování chování nehraje odměna u 52 % respondentŧ a trest u 51 %. Záměrně mohly děti volit také poloţku jiné, kde
dle předpokladu uváděli u trestŧ, ţe se špatně budou chovat znovu a u odměn, ţe to dělají
pro svou vlastní radost či radost rodičŧ. Zjišťovali jsme také, zda existují rozdíly mezi dívkami a chlapci. V případě odměn se statisticky významné rozdíly neprokázaly, nicméně
v případě trestŧ ano. Chlapci více neopakují chování kvŧli trestu, neţ dívky.
Jiţ jsme zmiňovali, ţe jsme vyřadili 11 % dotazníkŧ. Nejčastěji to bylo z dŧvodu vynechání otevřených otázek, kde měli respondenti doplnit nejčastěji odměňovanou a trestanou
situaci. Problémy to dělalo pouze dětem ve věku 11 a 12 let. V případě, kdy bychom dotazník konstruovali znovu, povaţujeme za vhodnější zvolit u pohlaví odpovědi dívky a
chlapci.
Do budoucna by bylo vhodné zvýšit informovanost rodičŧ v oblasti alternativních výchovných prostředkŧ. Zvýšit jejich povědomí o realizovaných kurzech, zaměřených na
respektující, partnerský zpŧsob výchovy, kterých se mohou účastnit. Samozřejmostí by
měly být také další realizované výzkumy na téma odměn a trestŧ.
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ZÁVĚR
Celá bakalářská práce se zaměřuje na vnímání odměn a trestŧ v rodině dětmi staršího
školního věku. Nejdříve bylo nutné shrnout poznatky o odměnách a trestech a také si vymezit dŧleţité související pojmy, jako je rodina, rodinná výchova nebo výchovné styly.
Data jsme získávali pomocí deskriptivní metody dotazníku. V jeho úvodu jsme zjišťovali, jaké odměny a tresty se v rodinách nejvíce vyskytují a v jakých situacích. Nejčastěji
rodiče vyuţívání verbálních odměn a trestŧ. Tato otázka byla také porovnávána s jiţ zrealizovaným výzkumem z roku 2004, kdy jsme zjistili, ţe data se příliš neshodují. V dnešních
rodinách se nejčastěji vyskytuje demokratický výchovný styl, coţ je mnoha autory povaţováno za nejprospěšnější. Naopak nejméně jsou ve výchově vyuţívány prvky liberální
výchovy. Lze tedy říct, ţe často diskutovaná tzv. nevýchova se v dnešních rodinách příliš
nevyskytuje. Dále jsme se zaměřili na to, jak děti vnímají samotné vyuţívání odměn a trestŧ. Ukázalo se, ţe trest nejčastěji vyvolává v dětech pocit studu a to přesně u poloviny dotazovaných. To znamená, ţe určitý efekt trestu se dostavil. Nicméně také na velký počet
dotazovaných dětí trest nemá vŧbec ţádný vliv, konkrétně na 31 %. Zbylí dotazovaní sami
uznávají, ţe mnohem efektivnější by bylo pouţití jiné metody – nejčastěji rozhovoru.
Z pohledu dětí lze říci, ţe sami za nejlepší odměny často povaţují něco jiného, neţ jejich
rodiče. Následně jsme se zaměřili na pocity dětí při trestání. Šlo nám jak o intenzitu jednotlivých negativních pocitŧ, které děti při trestání mohou zaţívat, tak také o to, zda existují
rozdíly mezi vnímáním chlapcŧ a dívek. Jednoznačně lze říci, ţe více vnímají negativní
pocity dívky a hŧře snáší fyzické trestání. Chlapci naopak hŧře nesou psychické tresty.
Prokazatelné rozdíly mŧţeme vidět ve dvou případech ze šesti v případě psychických trestŧ a v pěti případech ze sedmi u fyzických trestŧ. Nejintenzivnější je pocit vzteku a nejméně intenzivní je strach ze ztráty lásky. Co se týče motivace, tak jak v případě odměn, tak
v případě trestŧ, je do určité míry sniţována vnitřní motivace. Odměny sniţují motivaci u
43 % dětí a tresty dokonce u 45 %.
Na základě sesbíraných dat lze říci, ţe jak odměny, tak tresty jsou stále velmi hojně vyuţívány. Rodiče by se ovšem měli předtím, neţ začnou ve výchově těchto prostředkŧ vyuţívat, seznámit s jejich základními principy, fungováním a zásadami. Znát by měli také
rizika, která z nich vyplývají, jelikoţ si je často ani sami nemusí uvědomovat. Nicméně
děti tyto negativní pocity a dopady vnímají a proţívají velmi intenzivně.
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PŘÍLOHA P I: DOTAZNÍK
Hezký den,
jmenuji se Hana Frydrychová a jsem studentkou Fakulty humanitních studií ve Zlíně, oboru Sociální
pedagogika. V rámci své bakalářské práce se zabývám odměnami a tresty ve výchově. Na základě tohoto dotazníku chci zjistit, jak vnímají odměny a tresty děti ve věku 11-15 let.
Informace získané na základě tohoto dotazníku budou využity pouze pro účely mé práce a jsou
zcela anonymní.
Děkuji za vyplnění tohoto dotazníku!
1) Jak Tě rodiče nejčastěji odmění? Vyber jednu možnost a dopiš situaci
a) pochvalou
b) dárkem
c) penězi
d) společným programem
e) splněným přáním
f) sledováním televize
Dopiš, za co nebo v jaké situaci odměna nejčastěji následuje:
……………………………
2) Jak Tě rodiče nejčastěji potrestají? Vyber jednu možnost a dopiš situaci
a) vyhubují mi
b) výpraskem
c) dostanu příkaz splnit povinnosti
d) zakážou mi televizi
e) zakážou mi chodit ven
f) nebaví se se mnou
Dopiš, za co nebo v jaké situaci trest nejčastěji následuje: ……………………………
3) V Tvé rodině:
a) existují pouze zákazy a příkazy
b) pravidla neexistují; ani žádná další omezení
c) existuje několik důležitých pravidel
4) Kdo v Tvé rodině vytváří pravidla, zásady chování apod.?
a) vytváříme je všichni společně
b) rodiče
c) nikdo
5) Pro koho pravidla a zákazy v Tvé rodině platí?
a) pro nikoho
b) pouze pro děti
c) pro všechny
6) V případě, že Tě rodiče potrestají, tak:
a) se stydím
b) to na mě nemá žádný vliv
c) by mi více pomohlo něco jiného, doplň:……………………….
7) V případě, že se Ti něco podaří, je pro Tebe největší odměnou:
a) dárek, peníze
b) pochvala
c) společný program s rodinou
d) jiná odměna, doplň: ……………………….

U následujících dvou otázek na škále zakroužkuj, do jaké míry tyto pocity zažíváš, pokud se
tyto tresty v Tvé rodině objevují.
8) V případě, že něco provedeš a rodiče Ti to vyčítají, nebaví se s Tebou atd., pociťuješ:
a)

Nejméně

Nejvíce

Ponížení, méněcennost

1

2

3

4

5

Vztek

1

2

3

4

5

Lítost, sebelítost

1

2

3

4

5

Zmatek

1

2

3

4

5

Křivdu, nespravedlnost

1

2

3

4

5

Strach ze ztráty lásky

1

2

3

4

5

b) Rodiče mne psychicky nikdy netrestají (výčitky, vyhrožování, přehlížení apod.)
9) V případě, že něco provedeš a od rodičů dostaneš facku, pohlavek nebo jsi jinak fyzicky potrestán, pociťuješ:
a)

Nejméně

Nejvíce

Ponížení, méněcennost

1

2

3

4

5

Vztek

1

2

3

4

5

Lítost, sebelítost

1

2

3

4

5

Zmatek

1

2

3

4

5

Křivdu, nespravedlnost

1

2

3

4

5

Strach ze ztráty lásky

1

2

3

4

5

Strach z bolesti

1

2

3

4

5

b) Rodiče mne fyzicky nikdy netrestají (pohlavek, facka, výprask předmětem nebo rukou apod.)
10) V případě, že za něco dostaneš odměnu, příště to uděláš, protože:
a) dostanu opět odměnu
b) vím, že je to správné, ale o odměnu jde také
c) vím, že je to správné
d) jiné, doplň: ……………………….
11) V případě, že je Tvé chování potrestáno, příště se tak už chovat nebudeš, protože:
a) bych byl(a) znovu potrestán(a)
b) jsem udělal(a) něco zlého, ale z trestu mám také strach
c) je jasné, že chovat se tak, je špatné
d) jiné, doplň: ……………………….
12) Pohlaví:
a) muž
b) žena
13) Věk:
a) 11 let
b) 12 let
c) 13 let
d) 14 let
e) 15 let

