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ANOTACE 

Diplomová práce se zaměřuje na oblast dětských strachů a strašidel. Jedná se o dlouhodobý 

výzkum. Výzkum navazuje na bakalářskou práci, využívá stejný výzkumný design a dává s ní 

výsledky do souvislosti. V teoretické části je definována emoce strachu a předložena současná 

úroveň poznání o formách, intenzitách a zákonitostech vývoje normálního strachu u dětí. Dále 

je popsán význam strašidel pro dětskou imaginaci a jejich úloha v souboru strachů. Praktická 

část je rozdělena na dvě části. V dotazníkové části je zjištěna intenzita strachů u dětí a jejich 

příbuzných. V rozhovorové části jsou popsány dětské představy o strašidlech a situacích 

s nimi spojenými. Výsledkem práce je zmapování vývoje strachů a představ strašidel u dětí  

od předškolního po mladší a střední školní věk.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

strach, strašidla, mladší školní věk, střední školní věk, gender 

 

ANNOTATION 

The diploma thesis is focused on the area of children´s fears and monsters. It is a long-range 

study. The research follows up the bachelor thesis, it uses the same research design and 

compares the results of both. The emotion of fear is defined in the theoretical part. Moreover 

the current knowledge about the forms, intensities and development of fears is presented. The 

importance of monsters for the imagination of children and their role in the set of fears are 

described. The empirical part is divided into two parts. In the first part the intensity of fears of 

children and their relatives is surveyed by the means of questionnaires. In the part of 

interviews the children´s conceptions of monsters and situations related to them are described. 

The result of the study is the clarification of the development of the fears and the conception 

of monsters in the minds of early and middle school aged children. 
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1 Úvod 

Strach je jednou ze základních emocí člověka. Je emocí univerzální, existenciální (ve smyslu 

náležející k lidské existenci) a nanejvýš důležitou pro přežití jedince. Je řazena do základních 

lidských emocí, ze kterých jsou následně odvozovány další. Strach je hluboce zakořeněn 

v prožívání člověka, projevuje se v rovině kognitivní i behviorální a lze jej snadno vyčíst 

z mimické reakce druhých lidí. Je nepochybné, že bez emoce tohoto druhu by lidstvo 

nemohlo přežít. 

Právě pro svoji důležitost v lidském prožívání je strach objektem velkého množství výzkumů. 

Předkládaná práce se zabývá ranými podobami strachů – strachy v dětství člověka. Téma 

dětských normálních strachů je široce zpracované a zpřehledněné v práci Gullonové (2000). 

Je v ní shrnuto, jaké oblasti dětských strachů byly a jsou v současnosti ve výseči 

vědeckého zájmu odborníků, jakým způsobem se dané oblasti zkoumají a jaké jsou 

mezikulturní rozdíly v jeho podobách. Předkládaná diplomová práce navazuje na předešlý 

výzkum, kde byl uveden přehled intenzit základních strachů u dětí předškolního a mladšího 

školního věku (Brummer, 2015). Díky návaznosti na minulé výsledky se nám otevírá možnost 

širokého zmapování oblasti strachů u českých dětí.   

Strach je neodmyslitelně spojen s postavami strašidel. Strašidla jsou k emocem strachu 

přišroubovány tisíciletým kultuním vývojem; vždy v nás rozjitřovávaly naší představivost, 

dávaly nám možnost zacílit na ně naše nejistoty o světě a prostřednictvím jich se 

s nevysvětlitelnými jevy přírody alespoň částečně vyrovnat (Vondráček a Holub, 2012). 

S různými typy strašidel a jejich význami se můžeme obeznámit v popularizační literatuře 

(Lecouteux, 1997; Schmitt, 2002). Z ní můžeme vycítit, jak samozřejmou součástí skutečnosti 

byla po staletí strašidla a jak se jejich zástupci zanořili do našich představ a uvažování. 

V dnešním moderním světě se zdá, že jejich úloha postupně mizí pod převahou vědeckého            

a racionálního rozložení světa a opravdu tomu tak pro dospělého člověka může být. Avšak 

svět dítěte je stále utvářen fantazijními příběhy, pohádkami, kde se s existencí strašidel 

pracuje jako s jeven daným a druhými nezpochybnitelným. 

Z toho důvodu jsme se rozhodli propojit svět dětských strachů a strašidel a provést výzkum 

zkoumající oba jevy. Jsme přesvěčeni, že nelze získat celkový obraz o jednom z témat, aniž 

by bylo popsáno téma druhé. Je proto zarážející, že oblast strašidel je v psychologickém 

prostředí terénem dosud žalostně nezmapovaným. Dřívější studie pracují se strašidly pouze 

okrajově, jako s podkategorií dětských strachů, což nám dává informace kusé a nedostatečné 
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(Derevensky, 1974; Gullone, 2000; Lahikainen a kol., 2003; Muris a kol., 2000). Předkládaná 

práce se pokouší zanedbávané téma vynést do oblasti psychologického zájmu a dokázat, že se 

jedná o obsahově bohatou látku přispívající k celkovému pochopení vývoje dětského strachu 

a celkové psyché. 

Práce je rozdělena na teroretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána dosavadní 

úroveň bádání týkající se dětských strachů. Zmíněno je několik článků, které různými typy 

metodologií přispívají k získávání dat o dětském normálním strachu. Jsou zde uvedeny 

základní rozdíly v intenzitách strachů mezi dívami a chlapci, případně mezi věkovými 

kategoriemi dětí či různými kulturami. Dále jsou zde popsány zákonistosti vývoje u dětí 

mladšího a středního školního věku, na kteréžto období se práce zaměřuje. 

Praktická část je (po vzoru bakalářské práce) tvořena dotazníkovou a rozhovorovou částí 

(Brummer, 2015). V dotazníkové části práce je prostřednictvím škál pro děti a jejich příbuzné 

zjišťována úroveň strachu z jednotlivých předkládaných situací. Naměřené hodnoty od dětí 

jsou následně porovnávány vzhledem k věku a pohlaví. Stejným způsobem jsou porovnány 

odpovědi příbuzných. Konečně je zde přítomno celkové srovnání výsledků dětí a příbuzných. 

Získaná data se porovnávají s výsledky předešlé práce a umožňují nalézt vývojové vzorce      

ve vývoji strachů u dětí od předškolního do středního školního věku. 

Vzhledem k výsledkům zahraničních studií (Gullone, 2000) i předešlé práce (Brummer, 2015) 

byly navrhnuty tři hypotézy, které jsou uvedeny níže v textu. 

V rozhovorové části práce je mapována oblast dětských představ o strašidlech. Postřednictvím 

rozhovoru s dětmi byla zjištěna pro děti nejaktuálnější strašidla, místa, kde by se podle dětí 

strašidla mohla nacházet, typická reakce strašidel a reakce dítěte na možné setkání se 

strašidly. Konečně zde jsou uvedeny objekty, kterých se dítě bojí kromě strašidel. Odpovědi 

dětí jsou zařazeny do kategorií, jež jsou následně porovnávány v závislosti na věku a pohlaví 

dětí. Výsledky jsou dále porovnány s daty z minulého výzkumu, čímž získáváme komplexní 

obraz o významu strašidel v dětských představách.   
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2 Teoretická část 

V teoretické části práce jsou shrnuty základní informace o předmětu výzkumu. V první 

podkapitole jsou shrrnuty výsledky bakalářské práce, na který současný výzkum navazuje. 

Dále je v teoretické části vymezen školní věk a následně rozdělen na podskupiny. Školní věk 

je zde popsán se zaměřením na tělesný, kognitivní, sociální a genderový vývoj. 

V další podkapitole jsou uvedeny základní definice strachu a úzkosti. Jsou zde popsány 

specifika strachu u dětí a jeho proměny v závislosti na věku a pohlaví. Téma strachu je 

uzavřeno popisem představ rodičů a dalších příbuzných o obavách jejich dětí. Kapitola končí 

popisem významu a důležitosti představ strašidel pro dětský vývoj. 
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2.1 Předchozí výzkum 

Na následujících stránkách se budu opakovaně odvolávat na „předchozí výzkum“. Jedná se     

o bakalářskou práci Strachy a strašidla u dětí předškolního a mladšího školního věku, která 

shrnuje základní údaje o straších a typech strašidel u dětí uvedených věků (Brummer, 2015). 

Předkládaný text na práci navazuje a rozvádí její úvahy. Níže jsou ve zkrácené formě uvedeny 

hlavní výsledky práce. 

Prostřednictvím rozhovorů a škálování u 79 dětí (z mateřských a 2. tříd základních škol)         

a stejného počtu jejich příbuzných byly potvrzeny následující navržené hypotézy: u starších 

dětí byl zaznemenán pokles velikosti strachu ze strašidel. U starších dětí byl zjištěn pokles 

intenzit u většiny zkoumaných strachů. Byla zjištěna nižší intenzita strachů u chlapců než       

u dívek. Ještě výraznější byl propad intenzit strachů uváděných příbuznými. Ti u svých dětí 

předpokládali mnohem menší intenzitu strachů, než jakou udávaly děti. Nejintenzivnějšími 

strachy u dětí byly ty z nebezpečného zvířete, ztracení se, lupiče, strašidla a zbraně.   

Nejčastějšími strašidly u předškolních dětí byli nehmotní nemrtví (pro popis jednotlivých 

kategorií viz praktická rozhovorová část). U starších dětí prudce vzrostl počet hmotných 

nemrtvých a monster. Závěrem práce bylo, že se u dětí přesouvá objekt strachů z nespecifické 

podoby primární úzkosti na specializované objekty reprezentované vážným reálným 

nebezpečím. Tento trend byl podpořen dětmi uváděnými předpokládanými reakcemi strašidla. 

U mladších dětí převládal strach ze snězení a ukradnutí strašidlem. První z nich byl 

v bakalářské práci interpretován tím způsobem, že strach ze snězení může symbolizovat 

nevědomý strach ze svého začlenění zpět do postavy matky. Druhý strach může být 

reprezentantem dětské separační úzkosti. U dětí ze základní školy prudce vzrostl počet 

zastoupení uváděného strachu ze zranění od strašidla. Pro starší děti se strašidla stávají 

fantazijními reprezentanty reálných strachů (Brummer, 2015). 

Předkládaný výzkum využil stejné metody a stejného výzkumného vzorku (který byl 

z důvodu nutnosti dohledání původních respondentů nižší). Jeho cílem bylo prohloubit 

poznatky o dětských straších a strašidlech, potvrdit vývojové trendy, které byly naznačeny 

výše, a uvést prognózu dalšího rozvoje daných psychologických fenoménů.   
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2.2 Tři typy školních věků 

Školní věk je období ohraničené nástupem a ukončením povinné devítileté školní docházky; 

zahrnuje věkové rozpětí od 6 do 15 let (Vágnerová, 2005). Vývoj dětí během školního období 

je tvořen z podstatné části plynulým zráním psychických i tělesných funkcí, přesto bývá 

období rozdělováno do několika úseků pro jeho snadnější deskripci. 

Tímto způsobem je školní věk rozdělován buď na mladší a starší školní věk, jak tomu je         

u Langmeiera a Krejčířové (2006), případně podrobněji na mladší, střední a starší školní věk, 

s kterýmiž pojmy pracuje ve své knize Vágnerová (2005). 

V terminologii Langmeiera a Krejčířové (2006) zahrnuje mladší školní věk období od 6 či 7 

let do 11 až 12 let. Mezníkem pro začátek následného staršího školního věku je u autorů 

nástup pohlavního dozrávání a s ním souvisejících emočních výkyvů. Starší školní věk se 

slučuje s pojetím pubescence. 

U Vágnerové (2005) mladší školní věk začíná okolo 6 a 7 let a končí mezi 8. a 9. rokem. Je 

pro něj typická změna prostředí dítěte, které se poprvé dostává do kontaktu se školou. První 

roky se vyrovnává s novým prostředím a vývojovými kognitivními změnami, které prodělává. 

Střední školní věk začíná cca v 9 letech a končí mezi 11 a 12 lety. Freud jej považuje             

za latenční fázi, období klidu, které není narušováno prudšími výkyvy libida. Jedná se             

o stabilní období, ve kterém se dítě v ideálním případě všestranně rozvíjí a nevědomě se 

připravuje na další vývojové stádium. Tím je starší školní věk, (cca od 12 až 15 let), který se 

v podstatě kryje s pubescencí či pubertou. 

Vzhledem k tomu, že se v práci pracuje s dětmi z 2. a 4. tříd, je příhodnější, abychom 

v dalším textu pracovali s rozdělením od Vágnerové, jež nám umožní přesnější rozčlenění 

vývoje. Díky tomu se při popisu vývojového stádia budeme moci více zaměřit na rozdíly    

mezi žáky 2. a 4. tříd, tudíž mezi dětmi mladšího a středního školního věku. 

Níže jsou uvedeny základní charakteristiky školního věku. Období je popsáno z pohledu 

tělesného, kognitivního, sociálního a genderového. Jednotlivé pohledy jsou charakterizovány 

obecným popisem vývoje v celkovém školním věku a doplněny uvedením jemnějších rozdílů 

mezi obdobími mladšího a středního školního věku.    

 

 



12 
 

2.2.1 Tělesný vývoj 

Tělesný vývoj dětí je v období mladšího a středního školního věku rovnoměrný                        

a bez znatelnějších krizí. Děti rostou stabilním tempem, což je doprovázeno zvětšující se 

jistotou v hrubé a později také v jemné motorice. Zvyšuje se svalová síla dětí - jedenáctiletý 

chlapec má v průměru dvakrát větší naměřenou sílu než chlapec šestiletý. Navyšující se 

schopnosti v ovládání svého těla se manifestují v zaměření dětí na pohybové hry. Obratnost    

a rychlost se stává měřítkem zdatnosti a jejich poměřováním se u dětí tvoří sociální žebříček 

v jejich skupinách (Langmeier a Krejčířová, 2006).  

Pro podporu postupného osvojování tělesného schématu dítě potřebuje kladný postoj rodičů 

ke své aktivitě. Ten je nutný především u dětí, jejichž šikovnost není na takové úrovni jako     

u ostatních vrstevníků. Ty, pokud nemají možnost si své nedostatečné tělesné schopnosti 

kompenzovat jinak (např. školními či uměleckými dovednostmi), jsou vystaveny silným 

negativním pocitům vlastní nedostačivosti, které by mohly ohrozit přirozený vývoj dítěte 

(Langmeier a Krejčířová, 2006).  

Mezi mladším a středním školním věkem se v tělesném vývoji nenachází výraznější rozdíly. 

Celé období splývá v jeden celek, jenž je charakterizován jako příprava na turbulenci vývoje 

ve starším školním věku, respektive v pubescenci (Vágnerová, 2005). 

2.2.2 Kognitivní vývoj 

Rozvoj kognice je závislý na dozrávání vnímání, které prodělává výraznější změny                

na počátku mladšího školního věku. Rozvoj zrakového a sluchového vnímání (především 

rozvoj vizuální a sluchové analýzy a syntézy, fonematického sluchu a vnímání řeči) je zásadní 

pro plnění požadavků vyžadovaných na základní škole.  

V průběhu mladšího a středního školního věku jsou děti zaměřeny na okolní realitu, která se 

stává hlavním objektem jejich zájmu. Dítě začíná poznávat a chápat bazální zákony logiky. 

Vzdaluje se od subjektivního, fantazijního nazírání na realitu a prelogického typu myšlení, jež 

je nahrazováno objektivním poznáváním světa. Změna nastavení zaměření od vnitřního 

fantazijního k vnějšímu objektivnímu probíhá především v mladším školním věku, kdy jsou 

změny uvedené níže dětmi přebírány. Jedná se o postupnou změnu myšlení, přičemž 

využívání konkrétních operací je v mladším školním věku často doplněno nezralejšími 

způsoby kognitivních procesů. Děti nové schopnosti užívají nejprve u věcí a v situacích, které 
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znají a které jim jsou blízké, zatímco u složitých a nejasných problémů jsou stále odkázány    

na prelogické způsoby myšlení. Děti si v takových případech často nejsou jisté správností 

řešení úloh a odpovědi odhadují. Teprve ve středním školním věku je objektivní myšlení 

dětmi pevně uchopeno a začleněno do kognitivního řádu. V té době se k fantazijnímu řešení 

situací neuchylují ani u těžkých úkolů. Děti si dále začínají být vědomy svého 

neprivilegovaného postavení ve společnosti a nutnosti dodržovat okolní regulace, jež jsou 

vyžadovány dospělými (Vágnerová, 2005). 

Hlavními kvalitativními změnami v dětském myšlení jsou:  

a) Decentrace – přesunutí primárního zaměření ze svého těla na množinu objektů, kterým 

je dítě samo součástí. Důsledkem toho je, že dítě začíná vnímat a pojímat okolí i sebe 

samo z více rovin, které spadají pod obecnou množinu. Dedukce pak není založena na 

primárním rysu, ze kterého dítě implikuje závěry, nýbrž na porovnání většího počtu 

aspektů. Např. pokud je dítě přepráno druhým, nevyvozuje z toho, že jej druhý napadl 

z důvodu jeho naprosté zkaženosti, nýbrž začíná zvažovat svoji případnou dřívější 

provokaci, závažnost situace, ve které se ocitli, podobu dlouhodobého vztahu 

s druhým apod. Myšlení se stává flexibilnějším a bližším okolní realitě.  

b) Konzervace – schopnost vnímat podstatu skutečnosti jako trvalou a stejnou bez ohledu 

na změnu jejího vzezření. Dítě chápe, že jedna věc může vypadat různě, ale její 

základní charakteristiky se nemění. Zpočátku si není jisté, proč tomu tak je, ale 

s rostoucím věkem začíná chápat základní vlastnosti látek, jako je zachování hmoty 

(7–8 let), hmotnosti (9-10 let) a objemu (11-12 let). 

c) Reverzibilita – schopnost vrátit věc do jejího původního stavu. Dítě rozumí tomu, že 

při změně podmínek se změní celková situace. Dále začíná chápat, že změna není 

definitivní, absolutní. Pokud se podmínky vrátí do výchozích pozic, nastalá situace 

bude totožná s jejím původním stavem. Např. odlijeme-li z misky 2 dcl vody, hladina 

klesne. Pokud do misky odlitou vodu opět dolejeme, hladina se vrátí do původní 

výšky. 

Na konci středního školního věku jsou děti schopné odpoutat se od uvažování spojeného 

s mentálními reprezentacemi a začít vyvozovat formální soudy bez vizuální podpory 

(Langmeier a Krejčířová, 2006; Piaget a Inhelder, 2014). To je zásadní předpoklad pro nástup 

abstraktního myšlení v období staršího školního věku.  



14 
 

Spolu s rozvojem kognitivních schopností se vyvíjí lepší porozumění času a počtům. Děti 

začínají chápat, že čas plyne pouze vpřed – nelze jej vrátit. Začínají porovnávat subjektivní 

vnímání času s jeho objektivním chodem měřeným v časových jednotkách. V rámci čísel si 

osvojují jejich význam označení či reprezentantů reálných věcí. Postupně ve středním školním 

věku jsou schopny pracovat s číselnými řadami, chápat princip rovnosti mezi čísly, jejich 

ekvivalenci a inkluzi (tzn. zahrnutí menšího čísla pod větší) (Vágnerová, 2005). 

Rozvíjí se dětská paměť spolu s pozorností. Děti si postupně osvojují schopnost soustředění, 

jejíž kapacita se během školního věku stále zvyšuje. Spolu s tím se rozvíjí její selektivita        

a flexibilita. Paměť se v závislosti na pozornosti stává dokonalejší. Zvyšuje se její kapacita      

a rychlost zpracovávání nových informací. Děti začínají rozpoznávat důležité aspekty 

problému od nedůležitých a nepotřebné informace přestávají memorovat (Vágnerová, 2005). 

Využívají strategie k učení, které se postupně stávají propracovanějšími. Zvyšuje se                 

i slovníková paměť na slova, kdy sedmileté děti znají cca 18 a půl tisíce slov a děti 

jedenáctileté již 26 a půl tisíce slov (Langmeier a Krejčířová, 2006). 

Kognitivní vývoj je spojen s autoregulačními mechanizmy a postupným nárůstem volní 

sebekontroly. Ta dosahuje prozatím nízkého stupně – děti nedokáží správně odhadovat, jak 

dlouho bude vyžadovaná činnost trvat (viz postupné osvojování si významu a funkce času), 

kolik je potřeba vynaložit úsilí a jakou strategii ke svému ovládnutí zvolit. Přesto se volní 

mechanizmy s věkem zdokonaují. Na konci středního školního věku jsou děti většinou 

schopné samostatné práce bez kontroly druhými (Vágnerová, 2005). 

Celkově jsou výkony dětí v úkolech založených na kognici závislé do velké míry na motivaci. 

Pokud jsou děti motivovány autoritou a pokud je úkol, který mají vyřešit, dostatečně 

zajímavý, je jejich úspěšnost v řešení větší než u dětí bez motivace. Motivace dětí je základní 

radou pro rodiče, jejichž cílem je zvýšení kognitivní kompetence dítěte (Langmeier                  

a Krejčířová, 2006). 

V rámci kognitivního vývoje se rozvíjí dětské chápání pojmu smrti. Rozvoj chápání konceptu 

smrti je procesem pomalým a pozvolným. Zatímco v předškolním věku děti chápou smrt jako 

po určitou dobu trvající nepřítomnost člověka, která je dočasná a jejíž důvody jsou často 

personifikované (zlá postava, smrt v podobě kostry), starší děti si začínají uvědomovat její 

finalitu. Děti začíná zajímat pojem smrti a to, co po ní následuje, přičemž její pochopení se 

s věkem postupně upřesňuje. Stále ale není plně pochopená její nezvratnost. V mladším 

školním věku děti zpravidla začínají vnímat univerzálnost smrti – představa a pochopení, že 
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dítě, stejně jako ostatní, zemře. Nejpozději je dosaženo celkového pochopení biologických a 

psychických důsledků smrti. Okolo deseti let věku děti většinou dosáhnou pochopení smrti 

jako u dospělého člověka, tedy aspektů nefunkčnosti (mizí funkce organizmu), nevratnosti 

(finalita smrti), univerzálnoti (vše živé zemře) (DiGiulio a Kranzová, 1997; Kenyon, 2001; 

Speece a Brent, 1984).  

2.2.3 Sociální vývoj 

V průběhu školního věku se postupně rozvíjí emoční schopnosti dětí. Žáci si emocí začínají 

více všímat, rozpoznávat je a postupně kontrolovat. V mladším školním věku vědí, že je 

možné emoce skrývat. Uvědomují si, že emoce se mohou rychle střídat, ale stále nejsou 

schopny uznat ambivalentnost pocitů. Dvojznačné emoce začínají vnímat teprve ve středním 

školním věku. Ve středním školním věku jsou děti dále schopny spontánní introspekce – často 

a se zaujetím mluví o svých pocitech (Langmeier a Krejčířová, 2006). V sociální oblasti 

života dětí školního věku jsou nejvýznamnější tři oblasti: rodina, škola a vrstevnická skupina. 

V rámci jmenovaných skupin děti zažívají neprostou většinu sociálních interakcí (Vágnerová, 

2005). 

Rodina je v mladším a středním školním věku nejdůležitější skupinou, která dítěti dává 

potřebné zázemí a základní vzorové mantinely pro jeho chování. Děti se snaží zalíbit svým 

rodičům a vycházejí vstříc jejich požadavkům. Jejich hlavním cílem je dosáhnout od rodičů 

uznání a pochvaly. Hlavním vztažným členem rodiny je pro děti matka, která je stabilním 

bodem v jejich každodenním životě. Matka zaručuje emoční přijetí a pomoc v případě 

vnějších nesnází. Otec se pro děti stává přísnější autoritou, které se snaží zavděčit. Otec 

předává dětem základní vzorce „férové hry“, spravedlnosti, přijmutí porážky, nutnosti 

spolupráce či ovládání svých emocí. Důležitá je schopnost komunikace mezi rodiči, ze které 

děti získávají scénáře pro klasické jednání k budoucím partnerům. Případné hádky mezi rodiči 

dětí vnímají velmi negativně a jsou pro ně zdrojem strachu (Vágnerová, 2005). 

Velký význam pro dětskou psychiku mají vztahy se sourozenci. Pozitivní či negativní zážitky 

s nimi zanechávají v paměti dětí hlubokou stopu a silně ovlivňují jejich sebehodnocení.        

Do vztahů se ve velké míře promítá pořadí narození v rodině. Nejstarší děti bývají často 

samostatnější, cílevědomější a motivovanější k předvádění výkonů. Je to důsledek 

rodičovských vyšších nároků a očekávání, které na první dítě kladou. V rámci toho jsou prvně 

narozené děti také podrobeny větší kritice a tvrdším trestům. Naopak mladší sourozenci jsou 

rodiči více protežováni. Rodiče je nenutí podávat natolik vysoké výkony, jaké vyžadovali     
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od starších dětí, dávají jim více volnosti a ukládají jim mírnější tresty. Starší sourozenci často 

mladším imponují – mladší děti se snaží dosáhnout jejich schopností, čímž se urychluje jejich 

vývoj. Na druhou stranu žijí později narozené děti často ve stínu úspěchů starších sourozenců, 

kteří jimi mohou manipulovat a rozhodovat v jejich neprospěch (Vágnerová, 2005). 

Role školy má od začátku školní docházky na myšlení dítěte velký vliv. Škola představuje 

instituci, jež je mocnější než rodiče, kteří se jí musí také podrobovat. První školní den má 

formu rituálu, ve kterém děti přebírají postavení školáka a žáka. V mladším školním věku si 

děti na své nové postavení a roli uvykají postupně. Musí se naučit, že ve škole není prostor 

pro egocentričnost, osobní vztahy k učiteli, případně pro vyjednávání o podobě a typu výuky 

(Vágnerová, 2005). Pro úspěšný vstup do školy je důležitá vyvinutá schopnost seberegulace, 

jež je podmínkou k efektivní školní docházce. Seberegulace je tvořena dvěmi faktory: emoční 

reaktivitou (míra dráždivosti) a volním ovládáním emočních reakcí (schopnost volně potlačit 

své tendence). V případě, že má dítě oba faktory adekvátně vyvinuté, je nejenom schopno 

školní docházky, ale také bývá považováno za oblíbenější u dospělých i druhých dětí než jeho 

k afektům náchylnější vrstevníci (Langmeier a Krejčířová, 2006). Děti se zpočátku snaží        

do školního prostředí přenášet strategie z domova a využívat je ve vztahu k učiteli, kdy se 

snaží k němu navázat osobní vztah a prokázat tím, že jsou důležitější než spolužáci. Spolužáci 

zaujímají pro děti v mladším školním věku sekundární místo za učitelem, ke kterému se 

vztahuje většina jejich snah a nadějí. Děti si postupně navykají na standardizovanou podobu 

hodiny a neosobní průběh výuky, kterýžto scénář je pro ně ve středním školním věku zcela 

převzatý. Děti ve středním školním věku již vědí, které předměty jsou jejich oblíbené a které 

naopak nemají rády. Začínají se srovnávat se spolužáky a silně prožívají, jak dobře se jim 

vede ve školních dovednostech. Ve středním školním věku učitele vnímají adekvátně jako 

autoritu, které je nutné se podřídit a ke které není možné navázat osobní vztah – očekávají 

pak, že učitel bude spravedlivý a že nebude nikoho v hodinách znevýhodňovat. Na důležitosti 

nabírají vztahy se spolužáky, jejichž význam nabyde vrcholu ve starším školním věku 

(Vágnerová, 2005). 

Vrstevnická skupina dává dětem možnost se seberealizovat v činnostech, které jsou jinde 

nevýznamné či dokonce postihované. Pro děti je vrstevnická skupina přirozeným prostředím, 

ve které si mohou porovnat své schopnosti a dovednosti a vyjasnit si své místo                      

ve společenském žebříčku. Prostřednictvím vrstevnické skupiny děti získávají kvantum 

nových zážitků obsahově odlišných od situací, kterým jsou vystavovány ve škole či rodině 

(Vágnerová, 2005). 
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Na začátku školní docházky děti preferují kamarády, kteří mají stejné zájmy jako ony a kteří 

jsou ochotni si s nimi hrát. Povahové odlišnosti nejsou pro výběr kamaráda významné. To se 

liší s přechodem do středního školního věku. Tehdy děti začínají dávat přednost kamarádům, 

kteří s nimi jsou povahově spříznění a kteří jim jsou ochotni pomáhat. Od kamarádů se začíná 

vyžadovat důvěrnost, laskavost a návrat „investic“, které děti do vztahu přináší. Podobně       

ve středním školním věku nabývá na významu skupina dětí, do které se dítě řadí. Tyto „party“ 

vyžadují od svých členů naprostou konformitu a loajalitu. Děti se začínají identifikovat 

s partou a dávají jí větší významnost než jednotlivým členům. Začínají tak vytvářet protiváhu 

doposavad majoritním vztahům a přináležitosti k rodičům (Vágnerová, 2005). 

2.2.4 Genderový vývoj 

Genderový vývoj je moderním synonymem pro tradiční vývoj pohlavní identity u dětí (Někdy 

bývá uváděn rozdíl mezi pojmy gender a pohlaví. Označení gender poté reprezentuje mentální 

přesvědčení jedince o svém „pohlaví“, zatímco pojem pohlaví označuje jeho biologickou 

příslušnost.). Tento vývoj postupuje u většiny dětí ve školním věku do jisté míry obdobnou 

cestou. 

Rozlišení pohlaví a pochopení jejich specifik (např. odlišného hlasu) jsou děti schopny již 

těsně po prvním roku života. Představu o genderu mají od druhého roku života, chápání své 

mužské či ženské identity se objevuje u čtyřletých dětí. Preference genderově typických 

hraček je přítomná již před 2. rokem, od 4 let je výrazně navýšena (Martin a Ruble, 2004). 

V 6 letech děti většinou správně chápou stálost pohlaví a nemožnost jeho změny. Ve středním 

školním věku (okolo 11 let) definitivně pochopí základ pohlaví, které je odvozeno                

od primárních pohlavních znaků. Děti ve školním věku jednoznačně straní svému pohlaví. 

Především chlapci uvádí, že by nechtěli být dívkou. Dívky sice dávají přednost svému pohlaví 

také, ale připouští, že být chlapcem má určité výhody (Langmeier a Krejčířová, 2006). 

Chlapci začínají trávit více času s otcem při venkovních domácích pracech (Vágnerová, 

2005). Naopak dívky začínají napodobovat matku, pomáhají jí s vařením, šitím apod. 

(Langmeier a Vágnerová, 2006). Stejně tak jsou genderem ovlivněny vysněná povolání u dětí, 

kdy se u chlapců objevují přání stát se hasiči nebo policisty (Langmeier a Krejčířová, 2006). 

Děti vytváří skupinky určené pouze pro dívky či pro chlapce, dávají přednost hraní si 

s hračkama, které jsou spojovány s jejich pohlavím. Skupiny pro chlapce bývají větší, 

s pevnější hiearchií a s tendencí řešit spory přímým a agresivním způsobem. Naopak skupiny 
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dívek bývají menší a bez přímých konfliktů. Místo nich se objevují pomluvy a drobné intriky 

(Vágnerová, 2005).  

Děti začínají upřednostňovat dovednosti a povahové rysy, které jsou s jejich pohlavím 

spojené. Tím způsobem se u chlapců objevuje adorování síly, odvahy či ovládání svých emocí 

(Langmeier a Krejčířová, 2006). Chlapci jsou také sebevědomější, samostatnější a necitlivější 

(Vágnerová, 2005). Naopak u dívek se kladně hodnotí poslušnost, přizpůsobivost, 

vyjadřování svých kladných i negativních pocitových stavů (Langmeier a Krejčířová, 2006). 

Vedle toho se lze u dívek častěji setkat s větší sebekritičností, bojácností, labilností či ochotou 

pomoci (Vágnerová, 2005). To se projevuje také ve škole, kde je od chlapců očekáváno         

(a snadněji tolerováno) větší lajdáctví a neukázněnost, zatímco od dívek snaživost                     

a přičinlivost (Vágnerová, 2005). 

Postupně s rostoucím věkem roste tolerance k projevování genderově nepříslušících vlastností 

u druhých (Vágnerová, 2005). Teprve v pozdním středním školním věku a především 

s nástupem adolescence děti začínají „probourávat“ hráze stejnopohlavních skupin. Vznikají 

pak kamarádství mezi dívkami a chlapci, které jsou předzvěstí následných prvních 

experimentálních milostných vztahů.  

2.3 Strach a úzkost 

Strach je jednou ze dvou základních lidských praemocí (společně se vztekem). Jedná se            

o reakci na skutečné či domnělé nebezpečí, jejímž cílem je aktivovat tělo a nebezpečí se 

vyhnout. Podle Nakonečného (2012, s. 334) je strach „reakcí na stávající nebo hrozící 

nebezpečí; primárně, tj. vrozeně, jde o reakci na hrozbu bolesti a ztráty života.“ 

Graziano (1979, s. 805) definuje strach jako „normální reakci na skutečné ohrožení, která 

zahrnuje nejméně tři responsivní systémy: a) zjevnou behaviorální reakci, b) skryté, 

subjektivní pocity a myšlenky a c) fyziologickou aktivitu“.  

Podobně Králíček (1997, s. 204) předpokládá expresi strachu na třech úrovních lidského 

prožívání. Jsou jimi úrovně: 

1) „Afektivní. Jde o vlastní citový prožitek. 

2) Kognitivní. Jde o vědomí daného pocitu a jeho příčiny. 

3) Konativní. Jde o nutkání k určitému vzorci chování“. 
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Jak píše Stuchlíková (2007, s. 145), „strach bývá definován jako emocionální stav 

v přítomnosti nebo při očekávání nějakého nebezpečného, škodlivého nebo ohrožujícího 

podnětu, subjektivní prožitek extrémního zneklidnění, touha uniknout nebo podnět zneškodnit 

útokem, provázaná řadou reakcí sympatického NS“. Ekman (2015) dodává, že pokud podnět, 

který strach vyvolává, není odstraněn, může se emoce vystupňovat do svých extrémních 

forem – zděšení a paniky. 

Strach je v citové oblasti prožíván jako stav hrozícího neštěstí, který je smíchán se starostí        

a nejistotou, pocitem staženého hrdla, svíravosti, tísně, sklíčenosti, bezmocnosti. V případě 

fyziologických příznaků se strach manifestuje zrychleným tlukotem srdce, žaludeční 

nevolností, průjmem, třesem a drkotáním zubů či výronem studeného potu. Uvedené tělesné 

stavy doplňují výše zmíněné nepříjemné prožívání (Nakonečný, 2012). 

Shrneme-li vypsané definice, strach je primární emocí, která jedinci slouží k vyhnutí se 

nebezpečí. Je prožíván nelibě, čemuž napomáhají sekundární nepříjemné pocity vyvolané 

doprovázejícími tělesnými příznaky. Ovlivňujíc prožívání jedince, strach přesouvá zaměření 

člověka na redukci emočního stavu. Strach je důležitý pro vývoj člověka, neboť mu svojí 

alarmující funkcí dává čas a prostředky (v případě fyziologických změn) nutné k adaptaci          

na nepříznivé okolní prostředí. 

Strach bývá často zaměňován s úzkostí – nelibou emocí podobné podstaty. Stejně jako strach   

i úzkost je těžce definovatelná. Ekman (2015) ji považuje za stav mysli, ve kterém 

pociťujeme symptomy strachu s tím rozdílem, že neznáme jeho důvod. V takovém případě se 

cítíme být pod vlivem generalizovaného ohrožení, proti kterému není obrany. Freud (1999) 

obdobně vidí hlavní rozdíl v objektu, na který je emoce zaměřena a která v případě úzkosti              

u člověka chybí. Krom toho rozlišuje od strachu úlek, jako stav, do kterého člověk upadá, 

když není na náhlé nebezpečí připraven. Stuchlíková (2007) uvádí, že většina pocitů ohrožení 

se nachází mezi póly strachu a úzkosti a není možné je od sebe oddělit. Podobného názoru je 

Tillich (viz níže). Nejspíše z toho důvodu je některými psychology rozdíl mezi úzkostí           

a strachem minimalizován a oba pojmy jsou uváděny jako synonyma (Mlčák, 1999). 

Předpoklad spojitosti strachu a úzkostí a jejich vzájemného ovlivnění je podpořen vědeckým 

výzkumem (Graziano a kol., 1979; Hart a Bossert, 1994). 

Existuje velké množství způsobů teoretického uchopování konceptu strachu. Popis jeho 

vzniku a manifestace pak závisí na přístupu, který autor zastává. Freud (2007) považuje strach 

za emoční prožitek Ega vyvěrající z předchozí negativní zkušenosti silně vystupňovaného 
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podrážění – z prožitého porodu, případně z traumatu oidipovského kompexu. Strach pak může 

vznikat z popudu Id nebo Superega. U prvně jmenovaného vzniká v případě situace, která je 

analogická k porodnímu ohrožení, případně vytěsněnému obsahu. V případě Superega je 

pociťovaná úzkost výsledkem přenesení strachu z opuštění našich rodičů (čímž se projikuje 

síla Nadjá do moci osudu a jeho důsledku – smrti; spojení osudu a smrti pod jeden z hlavních 

příčin úzkosti nalézáme také u Tillicha).  

Tillich (2004) považuje úzkost za manifestaci latentního vědomí naší smrti, uvědomění si své 

konečnosti jako konečnosti (čímž je v rozporu s Freudem, který apriorní strach ze smrti 

odmítá). Úzkost podle Tillicha nemá objekt, respektive jejím objektem je hrozba sama neboli 

popření jakéhokoli objektu – nebytí. Reakce na intenzivně pociťovanou přítomnost nicoty 

(bez objektu) jsou stejné u lidí i zvířat; jsou jimi ztráta orientace a intencionality                      

a nepřiměřené reakce na podněty. Strach je naopak zaměřený na objekt, proti kterému lze 

prosadit svoji vůli a přemoci jej. Ve svém důsledku je podle Tillicha strach z objektu úzkostí 

ze smrti. Každý objekt strachu totiž představuje překážku, která potenciálně (v případě jejich 

kumulace) může zapříčinit zánik jedince. Úzkost a smrt jsou tímto způsobem v sobě vzájemně 

přítomny. Jak píše: „ostnem strachu je úzkost, a úzkost usiluje o to stát se strachem“ (s. 28).  

Autoři pracující s emocemi pod vlivem behoviorální toerie se zaměřují na konativní část 

jejich projevu a jejich citovou složku opomíjejí. Watson považoval emoci podobnou strachu     

za jednu ze tří primárních emočních substancí (s hněvem a láskou). Prostřednictvím 

podmiňování základních emocí s dalšími podněty dle něj vzniká u člověka celkový rozvrh 

emočního prožívání (Michalčáková, 2007; Nakonečný, 2012). Úzkost pak vzniká ze strachu 

jeho generalizováním. Jejím úkolem je energizace a motivace jedince či zvýšení jeho výkonu 

ve středně těžkých úkolech (Mlčák, 1999). 

V textu níže pracuji se strachem ve významu „obyčejného strachu“. Jedná se o strach nízké či 

střední intenzity, který stojí v protikladu k vysokým úrovním intenzit fobických strachů. 

Pokud se obyčejný strach výrazněji projevuje ve sféře chování jedince, pak pouze                   

po omezený čas. Je-li strach z objektu výrazný i dva roky po jeho objevení, začínáme mluvit  

o strachu patologickém (Graziano a kol., 1979).  

2.3.1 Strach u dětí 

Strach u dětí je objektem velkého množství výzkumů (Gullone, 2000). Toho důsledkem je 

rozsáhlá škála využívaných metod pro zjišťování dětských strachů. Mezi nejvyužívanější 
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techniky patří prosté dotazování dětí na jejich strachy (Bauer, 1976; Carroll a Ryan-Wenger, 

1999; Derevensky, 1974; Lahikainen a kol., 2003; Lentz, 1985; Michalčáková, 2007),  

škálování předkládaných strachů (Hart a Bossert, 1994; Lahikainen a kol., 2003; Sayfan          

a Lagattuta, 2009), případně využívání speciálně vytvořených dotazníků (Gullone a King, 

1997; Michalčáková, 2007; Muris a kol, 1997a).  

Dotazování na známé dětské strachy je nejspíše nejstarší používanou metodou, využívanou již 

v 19. století (Gullone, 2000). Výhodou přístupu je jeho screeningová funkce, možnost 

zmapování vědomého dětského strachu pro pokračování ve výzkumu s použitím hodnotících 

škál. Nevýhodou je, že metodou nezjistíme intenzitu a aktualitu strachů. Navíc děti mohou 

uvádět pouze mírnější a neohrožující strachy, zatímco intenzivní či pouze zčásti vědomé 

strachy mohou ujít zaznamenání (Carroll a Ryan-Wenger, 1999).  

Při zjišťování intenzit pomocí hodnotících škál od dětí získáváme hodnoty i u strachů, které 

by během rozhovoru nezmínily. Výsledkem toho je přesnější obraz o vlivu jednotlivých 

strachů na dětské prožívání. Nevýhodou je omezený počet předkládaných strachů. Děti nemají 

možnost uvést svůj specifický strach, jenž by nespadal do žádné z předložených kategorií. 

Z dotazníkových metod je nejvyužívanější FSSC (Fear Survey Schedule for Children; Scherer 

a Nakamura, 1968) a jeho revize FSSC-R (Ollendick, 1983), FSSC-II (Gullone a King, 1992) 

a další (Jones a Borgers, 1988). Dotazník využívá velké množství položek, které děti hodnotí. 

Opakovaně je výsledkem dotazníků pět základních skupin dětských strachů: strach ze smrti     

a nebezpečí, strach z neznáma, strach ze selhání a kritiky, zvířecí strachy, psychický strach      

a lékařské strachy. Nevýhodou dotazníků je omezení věkem – lze je využít od mladšího 

školního věku.  

Obsah dětských strachů je rozmanitý a obraz o jeho struktuře se mění podle použité metody. 

Výsledky FSSC jsou abstraktnější povahy, naopak při volném dotazování je seznam strachů 

zcela konkrétní. Konkrétnější výpis skladby dětských strachů je uveden níže.  

Objektem výzkumů byl rovněž původ výskytu strachů. Ve vědeckých pracech se 

předpokládají tři typy přebírání obsahů strachů. Jsou jimi podmiňování (setkání se 

s podnětem), modeling (svědectví setkání druhého s podnětem) a informační zkušenost 

(předání informací o podnětu druhými) (Muris a kol., 1997a, 2000). V názoru, který z procesů 

u strachů převládá, nepanuje shoda. Nejčastějším zdrojem strachů je podle Murise (2000) 

informační zkušenost. V další práci se opakuje vysoký vliv informačních zdrojů, avšak 
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upozorňuje se také na vysoký vliv modelingu a narůstající počet podmiňovacích zkušeností    

u těžších forem strachu (Muris a kol., 1997a). Výsledky Östa (1987) ukazují, že nejčastější 

proces získávání strachů (u všech věkových kategorií) je přímé podmiňování. Následují 

modeling a konečně předání informací. Dále upozorňuje, že nejsilnější formy fóbií se utváří        

v dětství přes informační zdroje. Informační zdroje jsou pro děti vlivnějším zdrojem 

emočního hodnocení, než je tomu u dospělých (Öst, 1987). To je, zdá se, důsledkem velkého 

vlivu rodičů (kteří jsou pro děti hlavními zdroji informací o okolním světě) na utváření 

emoční stability dítěte. 

Podle Jonesové a Borgersové (1988) je důvodem velkého počtu strachů u dětí moderní změna 

společnosti, ve které je možné přijít častěji do styku s násilnými podněty. Jiné studie 

upozorňují na velký vliv televize a strašidelných filmů, které podporují nárůst počtu strachů 

ze strašidel, tmy, zvířat či násilných činů (Lahikainen a kol., 2003; Muris a kol., 2000).  

Vznik a udržování strachů je spojeno se stylem výchovy a temperamentem dítěte. Úzkostný     

a ochranitelský styl výchovy má u dětí za následek vyšší počet strachů a jejich silnější 

intenzitu (Muris a kol., 2009). Podobně děti s vysokým stupněm neuroticizmu a nízké 

stability jsou náchylnější k intenzivním pocitům strachu (Michalčáková, 2007).  

Nejúčinější copingové strategie dětí ke snižování strachu spadají pod kategorii kognitivních 

metod. Jejich zástupcem je například odvedení pozornosti dítěte jinam (Mahat a Scoloveno, 

2003).  

Nejúčinější metoda snižování úzkostnosti je zvyšování dětské informovanosti (Jones               

a Borgers, 1988). Muris (2009) potvrzuje, že předání pozitivní informace o strašidelném 

objektu je pro snížení intenzity strachu účinější než podpora identifikace dítěte s hrdinou, 

který podnět strachu snadno překoná. Öst (1987) tvrdí, že kognitivní intervence je nejúčinější 

u informačně převzatých strachů (tj. v případě, kdy nám o objektu strachu podá informace 

druhá osoba), naopak strachy získané podmiňováním lze nejsnáze umírnit zpětným 

napodmiňováním. 

2.3.2 Strach v závislosti na věku 

Porovnávání obsahu, počtu a intenzit strachů v závislosti na věku dětí je tématem řady 

psychologických výzkumů. U prací využívajících dotazník FSSC a jeho obdoby se vyskytuje 

5 hlavních skupin strachů. Nejobsáhlejším je strach ze smrti a nebezpečí (kam patří například 

strach z AIDS, přepadení, vrahů, ohně a dalších), následuje strach z neznáma (např. být sám 
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doma, tma, ztracení se v davu, mrtvoly nebo mít špatné sny), strach ze zvířat (krysy, hadi, 

pavouci, myši), školní/lékařský strach (psát test, jít k lékaři, mít špatný známky, setkání se 

s cizím člověkem) a konečně strach z neúspěchu/kritiky (být kritizován, být bez přátel, 

vypadat hloupě, být v bitce). Uvedené intenzity strachů jsou největší u mladších dětí                

a postupně se jejich hodnoty snižují (Burnham a Gullone, 1996; Gullone, 2000; Gullone                  

a King, 1993). 

Přesné obashy strachů jsou u dětí rozmanité. Mezi hlavními dětskými strachy mladšího 

školního věku se vyskytují ty z nebezpečí, zvířat, přírodních jevů či strašidel (Carrol a Ryan-

Wenger, 1999), úmrtí rodiče (Neff a Dale, 1996), pobytu sám doma, tmy, lékaře a injekcí, 

školy, ztráty rodičů či kamarádů (Hodková, 2013), zastřelení (Mahat a Scoloveno, 2003), 

nočních můr a usínání (Bauer, 1976), televize, divných lidí, malého zranění (Lahikainen         

a kol., 2003). Vysoký strach ze strašidel, tmy či zvířat potvrzují výzkumy Lentze (1985), 

Derevenského (1974) či Murise (2000).  

Pokles počtu strachů u starších dětí byl zjištěn v práci Carrolové a Ryan-Wengerové (1999). 

Pokles intenzit strachů u starších dětí je dokumentován velkým počtem studií (Carrol a Ryan- 

Wenger, 1999; Gullone, 2000; Graziano a kol., 1979; Gullone a King, 1993, 1997; Mahat           

a Scoloveno, 2003). Pokles zaznamenaly především strachy ze strašidel (Carrol a Ryan-

Wenger, 1999). Tyto strachy jsou u starších dětí nahrazovány jinými. Výraznější pokles 

intenzit je zaznamenán u dívek okolo 10 let. U chlapců se výrazný pokles objevuje okolo 14. 

roku (Gullone a King, 1997). 

Jako nejintenzivnější strachy u starších dětí figurují strachy ze zranění, fyzického nebezpečí, 

přepadení a smrti. Důvodem většího zaměření na zranění těla může být ústup od egocentrismu 

dítěte, pochopení principu smrti či rozvoj slovníku a jazykového myšlení (Bauer, 1976; 

Brummer, 2015; Derevensky, 1974; Muris a kol., 2000). S věkem mizí mezi objekty strachů 

strašidla a tma. Místo nich se objevují strachy ze školních situací, vystupování na veřejnosti 

nebo ekonomických a politických problémů společnosti (Gullone, 2000; Michalčáková, 2007; 

Muris a kol., 2000). 

Rozdílný vývoj intenzit strachů vzhledem k věku byl zjištěn u dětí z Číny či Nigérie. Zatímco 

v Číně v mladším školním věku byly zjištěny nižší velikosti strachů, ve středním školním 

věku se výrazně zvýšily. Později se intenzity opět snížily na úroveň dětí západního světa 

(Gullone, 2000). V Nigérii byl zjištěn konstantně vysoký strach, jenž se s věkem neměnil 

(Gullone, 2000). Zdá se, že velikosti strachů jsou podmíněné kulturním prostředím.  
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Shrneme-li předešlé údaje, strach u dětí je různorodý a obsazuje velký počet objektů. 

Z výzkumů vyplývá, že prvotní dětské strachy jsou spíše generalizované, neurčité, vyjádřené 

strachy ze strašidel, příšer, monster nebo zvířat (které do jisté míry také reprezentují 

nespecifickou úzkost; Lentz, 1985). U starších dětí se obsah strachů přesouvá na každodenní 

objekty či situace, se kterými se lze setkat a kterým potenciálně v budoucnu budou čelit 

(strachy z kritiky, zranění, školních úkolů, vystupování na veřejnosti apod.). Děti tak 

s rostoucím věkem dokáží zaměřovat své strachy na objekty ve větší shodě s okolní realitou 

(že se tento trend projevuje i u představ o strašidlech, bylo popsáno v předešlé práci; 

Brummer, 2015). Příčinou změn objektů může být kognitivní vývoj dětí a jejich zlepšující se 

rozvoj diferenciace fantazie a reality (viz níže). Ten je nutí k dokonalejšímu uchopování                 

a nakládání s realitou, čemuž představy strašidel brání. 

V západním světě je prokázán postupný pokles intenzit strachů u starších dětí. Tento vývoj 

může být zapříčiněn větší obeznámeností starších dětí s okolním prostředím, dozráváním 

kognitivních struktur nebo stabilizací emočního vývoje. Který z těchto vlivů je majoritní není 

zjištěno. Dále zůstává otázkou, proč se podobný trend setrvačně klesající intenzity strachů 

neprojevil u asijských a afrických výzkumů.   

2.3.3 Strachy v závislosti na pohlaví 

Gullone (2000) ve své přehledové práci zmiňuje články, které se zabývaly rozdíly mezi 

chlapci a dívkami v objektech strachů a v intenzitách prožívané emoce. Byl v nich zjištěn 

větší strach dívek ze tmy, divných zvuků, samoty, mezilidských vztahů, brouků, hadů, špíny, 

okradení a zabití. Dívky se dále více bojí přepadení (Muris a kol., 2000), tělesného zranění 

(Lentz, 1985) a zbraní (Brummer, 2015). U chlapců byly větší intenzity zjištěny u strachů       

z nočních můr, strašidel, dynosaurů, zranění (podobně jako u dívek) nebo toho, že budou 

zlobit (Gullone, 2000).   

Dívčí větší strach z podnětů, případně více jimi uváděných strachů (než u chlapců), byl zjištěn 

v pracech Jonesové a Borgersové (1988), Gullone a Kinga (1997), Graziana (1979), 

Michalčákové (2007), Brummera (2015), Murise (1997b). Prokazatelně nižší velikosti 

uváděných strachů u chlapců jsou pravidelně zaznamenávány u výzkumů využívající dotazník 

FSSC a jeho obdoby (Burnham a Gullone, 1996; Gullone, 2000; Gullone a King, 1993). 

Práce, které by větší rozdíly mezi pohlavími nenalezly, představují výjimky (Carroll a Ryan-

Wenger, 1999). 
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Rozdílný je také behaviorální přístup chlapců a dívek ke strašidelným objektům a situacím. 

Dívky v naprosté většině případů vystavení strašidelné situaci volí únikovou strategii s cílem 

vyhnout se nebezpečí. Chlapci dávají častěji přednost většímu prozkoumání objektu. 

Preference k přibližujícímu se chování směrem k objektu strachu je u chlapců 

několikanásobně vyšší než u dívek (Sayfan a Lagattuta, 2009).    

Rozdíl mezi dívkami a chlapci nebyl zaznamenán pouze v případě, kdy děti ve věku mezi 4        

a 7 lety hodnotily velikost svého strachu. V práci, kde děti hodnotily nejen intenzitu svého 

strachu, ale také intenzity strachů otce a matky, bylo zjištěno, že děti u matky předpokládají 

nižší míru strachu než u sebe. Strach matky byl ale vyšší než u otce (Sayfan a Lagattuta, 

2009). Předpoklad většího strachu u dívek a žen je dětmi vztahován na všechny osoby.   

Důvody rozdílů v obsazích a intenzitách strachů mezi pohlavími vidí Sayfanová a Lagattutová 

(2009) v rozdílných přístupech chlapců a dívek k vyjadřování emocí. U dívek se předpokládá 

dokonalejší schopnost rozpoznávání, chápání a vyjadřování emocí (svých či druhých) než        

u chlapců. Původ větší rozvinutosti „emoční inteligence“ lze nalézt v tématech rozhovorů 

rodičů s malým dítětem. Matky vysvětlují a zprostředkovávají význam emocí více dívkám než 

chlapcům. Důsledkem toho je větší citlivost dívek na emoční stavy a jejich prožívání s větší 

intenzitou. Podobně vysvětlují rozdíl mezi pohlavími v přístupu k objektu strachu – dívky 

jsou častěji nabádány k útěku, zatímco chlapci k odvaze a propracovávání plánů do budoucna 

(Sayfan a Lagattuta, 2009). Lahikainenová (2003) předpokládá, že se rozdíly v intenzitách     

a obsazích strachů objevují od 7 či 8 let. Podporuje hypotézu, že důvody rozdílů ve straších 

jsou kulturní povahy, které se začínají projevovat teprve od mladšího školního věku. 

In summa intenzita strachů dívek je v průměru vyšší než u chlapců. Obdobně dívky uvádí více 

aktuálních strachů než chlapci. Méně jasné je, zda dívky a chlapci mají typické podoby 

strachů, jež jsou pro ně významnější a vlivnější než pro druhé pohlaví. Dosavadní úroveň 

poznání naznačuje, že se obsahy strachů dívek a chlapců liší. Pro upřesnění typických strachů 

pro oboje pohlaví je potřeba dalšího výzkumu. Vyšší intenzitu strachů u žen než u mužů 

předpokládají děti od předškolního věku také u dalších osob. Je možné, že uváděné hodnoty 

intenzit jsou ovlivněny na děti směřujícími kulturními požadavky. 

Za příčinu vyšší úzkostnosti dívek je pokládán sociálně-kulturní podtext výchovy. Hlavním 

předpokladem je, že rozdílným způsobem výchovy se u dívek podporuje senzitivnější psyché 

náchylnější k vnitřním projevům emocí. Naopak chlapci jsou vedeni k většímu využívání 

racionality a k orientaci na řešení problémů, což v důsledku snižuje emoční prožívání                  
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a vyjadřování pocitů. Hypotéza není dostatečně podpořena empirickým výzkumem a je 

potřeba jejího dalšího přezkoumání.   

2.3.4 Strach dětí z pohledu příbuzných 

Zkoumají-li se dětské strachy ve vztahu k dětským příbuzným (většinou rodičům), 

výzkumným objektem je nejčastěji intenzita strachů, kterou příbuzní u dětí očekávají. 

Druhým okruhem výzkumů je míra shody v obsazích strachů; tudíž zda rodiče vědí, kterých 

strachů se jejich děti bojí.  

Rodiče ve většině případů vědí, čeho se děti bojí nejvíce, ale podhodnocují velikost dětské 

emoce. Ve výzkumu Neffové a Daleové (1996) se ukázalo, že matky správně uváděly, že se 

děti bojí nejvíce smrti rodičů, ale podcenily míru intenzity. Stejný trend správné diagnostiky 

objektů nejsilnějších dětských strachů, avšak velmi výrazného podhodnocení jejich intenzit, 

byl potvrzen v dalších výzkumech (Brummer, 2015; Jones a Borgers, 1988; Mahat                   

a Scoloveno, 2003). 

Rodiče podhodnocují intenzitu dětských strachů především u méně reálných, neobvyklých              

či generalizovanějších strachů – např. u strachu z války, rodičovských hádek, drog (Neff        

a Dale, 1996), bombových útoků nebo pádů z výšky (Jones a Borgers, 1988). Strachy,            

u kterých příbuzní předpokládají podobnou míru intenzity strachů jako děti, případně ještě 

větší, spadají pod skupiny běžných a každodenních strachů. Důsledkem toho rodiče 

nadhodnocují strachy z malých zvířat, pavouků, brouků nebo menších zranění (Brummer, 

2015; Jones a Borgers, 1988). 

Některé práce porovnaly představy příbuzných o dětských straších podle pohlaví nebo věku 

dětí. Ukázalo se, že příbuzní vnímají strachy dívek jako intenzivnější než strachy chlapců 

(Brummer, 2015; Jones a Borgers, 1988). Rozdíl velikostí strachů s rostoucím věkem dětí 

prokázán nebyl (Brummer, 2015). Velikosti dětských strachů zůstávají z pohledu příbuzných 

spíše konstantní. 

Sekundárním objevem výzkumů bylo, že rodiče předpokládají u dětí dokonalejší schopnost 

rozpoznávání mezi reálnými a nereálnými situacemi. U dětí se tato schopnost rozvíjí               

a zdokonaluje později, což rodiče správně nereflektují (Jones a Borgers, 1988).  

Krom toho bylo zjištěno, že úzkostná výchova podporuje vznik silnějších strachů (Muris         

a kol., 2009). Michalčáková (2007) tvrdí, že se větší počet strachů objevuje u chlapců 
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s negativním emočním vztahem k otci. Rodiče jsou u dětí nejvlivnějšími postavami, které 

mají nejvíc možností k terapeuticky úspěšné léčbě jejich strachů. Nejvhodnějšími technikami 

k redukci strachů dětí jsou zvětšování informovanosti dětí o objektu, fantazijní hra, 

procvičování silných dovedností dítěte (Jones a Borgers, 1988). 

Shrneme-li uvedené výzkumy, základním poznatkem je, že příbuzní znají nejintenzivnější 

typy dětských strachů, ale jejich intenzitu silně podhodnocují. Znalost dětských strachů patrně 

vychází z množství času stráveného s dítětem, kdy má příbuzný dostatek času a prostoru se           

o podobách dětských strachů dozvědět. Otázkou je původ podceňování vážnosti strachů. 

Důvodem toho může být vžitý předpoklad dospělých, že dětství je pozitivní období, ve kterém 

není velký prostor pro prožívání úzkostí. Dalším důvodem může být zaměření rodičů na své 

vlastní problémy a relativizace dětských emočních stavů. Zajímavé je, že příbuzní uvádějí 

vyšší intenzity (podobné intenzitám dětí) u každodenních malých strachů – pavouků, brouků 

apod. Důvodem toho může být, že rodiče jsou častěji přítomni projevům strachů u dětí právě 

v případech setkání s těmito podněty. Jelikož jsou častěji svědky negativních emocí v daných 

situacích, mohou nevědomě nadhodnocovat jejich význam pro dětské prožívání. Dalším 

důvodem může být podceňování kognitivních schopností dětí, u kterých se nepředpokládají 

komplexnější strachy z války, hladomoru, přírodních katastrof apod. Jonesová a Borgersová 

(1988) pak navrhují vysvětlení, že důvodem vyšších strachů dětí z válek, nemocí apod. je 

proměna doby. Dle autorek se děti dostávají častěji do kontaktu s hrozivými událostmi                   

a příběhy (prostřednictvím televize a jiných médií), které v minulosti byly mimo pozornost 

rodiny. Důsledkem toho se děti více bojí násilných podnětů. Naopak rodiče pocházející 

z předešlé generace nevěnují těmto podnětům náležitou pozornost.  

Příbuzní kopírují výsledky dětí v případě předpokládaných větších hodnot strachů u dívek než 

u chlapců. Důvodem nerovnoměrného předpokladu strachů mohou být kulturní vzorce, které 

příbuzní sdílejí a které předávají dětem. V tomto případě se jedná o předpoklad, že dívky jsou 

bojácnější než chlapci (Jones a Borgers, 1988). Opačným vysvětlením může být přesnější 

nazírání příbuzných na emoční projevy dětí. Je možné, že bojácnost dívek je fyziologické 

povahy. Poté by nadhodnocování dívčích strachů bylo důsledkem přesné percepce dětských 

reakcí. Mezi mladšími a staršími dětmi nebyly v předpokladech příbuzných nalezeny větší 

rozdíly. Příbuzní neevidují postupné proměny intenzit strachů u dětí a vnímají je konstantně 

(přinejmenším v mladším školním věku). Je možné, že snížení předpokládaných intenzit by 

bylo přítomno u vývojově starších dětí. 
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2.4 Představy strašidel u dětí 

Strašidla v představách dětí se ve výzkumném zájmu objevují pouze v sekundární pozici jako 

součást obsáhlejších vědeckých prací o straších. Z literatury vyplývá, že strašidla jsou pro děti 

nejvýznamnějšími objekty v předškolním a mladším školním věku. Woolley (1997) tvrdí, že 

strašidla jsou obsahem strachů především u dětí mezi 3. a 8. rokem. V průběhu mladšího 

školního věku strach ze strašidel klesá a je nahrazován strachy z jiných objektů (Brummer, 

2015; Carrol a Ryan-Wenger, 1999; Gullone, 2000; Muris a kol., 2000). 

Prací zabývající se čistě psychologickým významem strašidel u dětí je předešlý výzkum,       

ve kterém byl potvrzen klesající vliv strašidel v oblasti dětských strachů. Krom toho zde bylo 

zmapováno dle dětí typické chování strašidel, jejich obydlí, případně reakce dětí                    

na hypotetické setkání se strašidlem (Brummer, 2015). 

Důležitost strašidel je do velké míry obdobná významu pohádek a to nejen ve smyslu jejich 

možných archetypálních reprezentací, které představují (Franz, 2015), ale především v jejich 

významu přenášení vnitřních ohrožujících fantazií do vnějšího prostředí (Bettelheim, 2017). 

Bettelheim o pohádkách píše, že jejich hlavní význam tkví v možnosti dát vnitřním 

představám vnější podobu a tím umožnit jejich vědomé zpracování. Obsazování nevědomých 

motivů do pohádkových kulis je zaštiťováno všeobecnou znalostí, že pohádka není reálná; 

není „doopravdy“. Pohádka představuje platformu, ve které je možné mít agresivní tendence 

(které nikoho neohrozí) a navíc je jisté, že dobro zvítězí. Dítě pomocí pohádek může řešit 

problém oidipovského komplexu tím, že ničivou sílu otce přimkne k postavě hrůzných 

bytostí, a navíc se v pohádkách dozví, že nakonec souboj s touto příšerou vyhraje (Battelheim, 

2017). Pohádky pomáhají dítěti řešit naléhavé nepříjemné situace. Vidíme zde paralelu 

s významem strašidel. Na strašidla se mohou vázat obrovské strachy z vnitřní nebo vnější 

reality, které by nemohly být ve vnějším prostředí vyřešeny. Své úzkosti děti uzamykají         

do postav příšer a bubáků, které mohou být nebezpečné v nezkreslených představách, ale 

jejich neexistence ve vnějším prostředí představuje hráz, jež před návaly strachu brání. Děti se 

tak např. nemusí bát následků pádu pod auta (kterážto představa by byla pro mladou                

a nezralou psychiku příliš děsivá; jak strašlivě pak musí v mysli dítěte působit paricidální 

hnutí mysli!) – místo auta se bojí duchů, o kterých ví, že mohou ublížit, ale jejich hrozba není 

ohromující. Děti nemají vybudovanou silnou základnu Ega, jež by se mohla s nutkáním Id 

potýkat. Právě proto jsou strašidla užitečná. Děti přes ně dokáží zpracovat ohrožující situace, 

která jsou pro vědomí příliš zatěžující. S postupujícím věkem a vyzrálejším myšlením 



29 
 

s dokonalejším repertoárem psychických obran strašidla klesají na významu a na jejich místo 

nastupují reálné reprezentace strachů. To by odpovídalo výsledkům předešlé studie 

(Brummer, 2015), kde se jednak projevil vliv klesajícího strachu ze strašidel s rostoucím 

věkem dětí, ale především kde byly zmapovány typy strašidel a jejich reakce v dětské fantazii. 

Předškolní děti se bály nejvíce čertů a duchů, zatímco u školních dětí byly nejstrašilvějšími 

strašidly monstra a hmotní nemrtví. Zdá se, že v předškolním věku jsou objekty strašidel spíše 

nehmotné postavy nespecifikované hrozby. U duchů nelze říci, čím nám ublíží, což 

parafrázuje primitivní strachy dětí – ty jsou podle Battelheima (2017) všeobsahující, strašlivé 

a absolutní, tudíž nikterak konkrétní. Duchové reprezentují neurčitou a nestálou hrozbu čiré 

úzkosti, Tillich by řekl čistou úzkost z nebytí. U starších dětí se zvětšuje vliv hmotných 

nemrtvých a monster. To jsou bytosti mnohem podobnější lidským hrozbám – mají opravdové 

tělo podobné lidskému, které nás může ve skutečnosti ohrozit. Zdá se, že strach začíná být 

lépe zaměřen a ovládán. Strachy se stále vážou především na strašidla, ale jejich podoba se 

začíná přibližovat lidem. To podpoří představy dětí o reakcích strašidla na setkání s dítětem. 

Mladší děti se nejvíce obávaly snězení či unesení pryč od rodičů, u starších dětí se objevil 

mnohem větší strach ze zranění či smrti. To kopíruje výše uvedené závěry: strach ze snězení 

může být paralelou k naprosté ztráty vlastní (u dětí jen nedávno nabyté) podstaty, zatímco 

strach z ukradnutí je vývojový strach ze separace od životně důležitých osob. Naopak starší 

děti mají reálnější představy o možných druzích nebezpečí. Jejich zvětšený strach ze zranění 

či smrti, kterou si začínají více uvědomovat, se začíná projikovat do strachů ze strašidel. Lze 

předpokládat, že monstra a hmotní nemrtví jsou mezičlánkem v obsazích strachů mezi 

primitivním celkovým strachem předškolních dětí a strachů z reálných objektů dospělých 

(Brummer, 2015).      

Silný vliv strachů ze strašidel na dětské prožívání v předškolním a mladším školním věku 

bývá v psychologické literatuře vysvětlen nedokonalou schopností dětí rozlišit realitu                   

a fantazii. V takovém případě mohou pro děti strašidla představovat stejně reálný objekt jako 

pes nebo lupič. U dětí schopnost distinkce dozrává v průběhu školního věku. Mladší děti 

častěji chybují v rozlišování mezi realitou a fikcí, největší chybovost vykazují děti 

předškolního věku (Morison a Gardner, 1978; Samuels a Taylor, 1994). Nejvíce děti chybují 

u strašidelných a děsivých situací (Samuels a Taylor, 1994). Sharonová a Woolleyová (2004) 

uvádí, že 62 % pětiletých dětí v jejich vzorku pokládalo strašidlo za neskutečné a 33 % 

vnímalo jako neskutečnou vílu. V jejich práci je dále konstatováno, že děti s větší fantazií jsou 

úspěšnější v rozlišování fantazijních a reálných podnětů než děti průměrné. Podle další studie 
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již tříleté děti dokáží odlišit mentální objekt od reálně existujícího, případně svoji hračku nebo 

obraz od skutečných objektů. Fantazie a realita mají u malých dětí rozmlžené hranice. 

Unášení se fantazií se děje nejčastěji při zvažování nepodstatných událostí; v případě, že děti 

musí reagovat na naléhavou skutečnost, jednají v souladu s reálným světem (Woolley, 1997). 

S rostoucím věkem dětí (a s tím spojeným zdokonalováním odlišování reality a fantazie) klesá 

četnost her „na něco“ (pretend plays). Pokles tohoto typu her je nejvýraznější mezi 5. a 8. 

rokem. Ve stejném období nejmarkantněji mizí počet imaginárních kamarádů (Woolley, 

1997).   

Přes nesporný vliv rozvoje schopnosti lépe uchopovat realitu na fantazijní a emoční prožívání 

dítěte předpokládáme, že hlavním důvodem ústupu strachů ze strašidel u starších dětí je 

zdokonalování systému Ega a postupné zaměřování se na okolní hrozby. Schopnost rozlišovat 

fantazii a realitu je doplňkovým výsledkem kognitivního vývoje, jenž je primárním 

determinantem změny v intenzitách a obsazích dětských strachů.  

Oblast strašidel je v psychologickém výzkumu podceňovanou oblastí, která ve své 

potencionalitě nabízí velký prostor pro dokonalejší pochopení vývoje dětského emočního 

prožívání. Pro rozšíření znalostí o tématu strašidel je nutné se v budoucnu zaměřit na otázky, 

týkající se přímo vlivu strašidel na vyvíjející se lidskou mysl. Berouc v úvahu významnost 

strašidel v dětském uvažování, je předkládaný výzkum jednou z prvních prací načrtávajících 

představy dětí o strašidlech. Jejím cílem je vytvoření základní orientační mapy tématu          

pro možné následné hlubší analyzování vlivu strašidel na dětské prožívání, jednání a myšlení.  
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3 Empirická část 

Empirická část práce je rozdělena do dvou částí. U obou je popsán výzkumný design, získané 

výsledky a komentář k nim. První část zpracovává informace týkající se strachů získané 

prostřednictvím škálování dětí a jejich příbuzných. Porovnává hodnoty velikostí strachů 

z jednotlivých podnětů v závislosti na věku a pohlaví; data se dále porovnávají mezi dětmi           

a příbuznými nebo současným a minulým výzkumem. 

Druhý díl empirické části se zaměřuje na oblast strašidel a jejich významu v mysli dětí. Data 

byla získána v průběhu rozhovorů s dětmi. Je zde provedena jejich analýza a porovnání 

vzhledem k výsledkům bakalářské práce. 

Subjekty empirické části byly totožné s dětmi v předešlé práci. Díky tomu je možné porovnat 

současné údaje s minulými a naznačit trendy budoucího vývoje jednotlivých velikostí strachů 

či názorů na strašidla. 
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3.1 Dotazníková část 

Dotazníková část práce mapuje intenzitu strachů dětí z předem určených objektů. Velikost 

strachů byla zjišťována pomocí pětibodové škály. Hodnoty byly od dětí získávány osobně           

po proběhlém rozhovoru o strašidlech. S využitím pětibodové stupnice jsme obdrželi data také 

od příbuzných dětí. Ti měli uvádět, jak by se podle jejich úsudku jejich dítě bálo uváděných 

situací.  

Design výzkumu je totožný s předešlým šetřením v bakalářské práci, které sloužilo především 

k určení intenzity strachu ze strašidel a jejich porovnání s ostatními strachy dětí (Brummer, 

2015). I zde je tento strach klíčový a zaměřujeme se na něj v první hypotéze. Možnost 

porovnání hodnot s výsledky získanými před dvěmi lety nám dává prostor pro sledování 

vývoje strachů v průběhu času; výsek zmapovaných strachů se rozšiřuje na takřka celý první 

stupeň základní školy. Díky tomu lze získat zevrubný přehled o aktuálnosti strachů dětí 

v průběhu jejich růstu.  

Na základě dřívějšího výzkumu a relevantní literatury si stanovujeme tři hypotézy (Brummer, 

2015; Carrol a Ryan- Wenger, 1999; Gullone, 2000; Gullone a King, 1997; Graziano a kol., 

1979; Jones a Borgers, 1988; Mahat a Scoloveno, 2003; Muris, 1997a).  

První hypotéza zní, že strach ze strašidel je u dětí ze čtvrtých tříd nižší než u dětí 

mladších (prvních a druhých tříd). 

Druhá hypotéza uvádí, že intenzity strachů dívek jsou vyšší než intenzity uváděné 

chlapci. 

Třetí hypotéza předpokládá, že příbuzní předpokládají výrazně nižší strach u dětí než 

děti samotné.  

První hypotéza je stanovena na základě minulého výzkumu, ve kterém se manifestoval 

statisticky významný rozdíl v intenzitě strachu ze strašidla mezi mladšími a staršími dětmi. 

Výsledek byl v souladu se zahraničními výzkumy předpokládajícími, že strach z neznáma, 

případně přímo ze strašidel, klesá v souvislosti s rostoucím věkem (Brummer, 2015; Gullone, 

2000; Gullone a King, 1993; Muris a kol., 2000). Předpokládáme, že se strach ze strašidel 

snižuje v průběhu celého prvního stupně.    
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V předešlé práci byl zjištěn rozdíl intenzit strachů mezi dívkami a chlapci u 5 kategorií 

(Brummer, 2015). Na základě toho bylo usneseno, že chlapci hodnotí svůj strach mírněji než 

dívky. Tento trend předpokládáme také u starších dětí na prvním stupni základní školy.  

Třetí hypotéza byla uvedena v souladu s dřívějším výzkumem, kde se objevilo silné 

podhodnocení intenzity strachů dětí z pohledu příbuzných. Tanto trend je podpořen 

zahraničními výzkumy, které ukazují, že rodiče mají přehled o strachách dětí, ale nevnímají je 

jako natolik závažné (Brummer, 2015; Jones a Borgers, 1988; Mahat a Scoloveno, 2003; Neff 

a Dale, 1996). 

3.1.1 Metoda výzkumu 

Níže je popsána využitá metoda ke sběru dat. Nejprve je popsán výzkumný vzorek, následně 

metoda sběru dat, průběh škálování dětí i příbuzných a konečně analýza dat a popis využitých 

testů.  

3.1.1.1 Výzkumný vzorek 

Cílem práce je zjistit, jak se během dvou let změnil pohled dětí na jejich strachy. Z toho 

důvodu byly vybrány stejné děti, které se účastnily dřívějšího sběru dat. Vybrány byly dvě 

skupiny dětí – starší a mladší. Mladší subjekty tvořily v bakalářské práci děti navštěvující 

mateřské školy v Jevanech a Stříbrné Skalici v okrese Praha Východ. Starší děti zastupovali 

žáci druhých tříd základní školy v Kostelci nad Černými lesy. Každé z uvedených dětí (stejně 

jako v bakalářské práci) je spojeno se svým příbuzným, jenž prostřednictvím dotazníku 

hodnotil intenzitu jeho strachů. Vzhledem k tomu je počet příbuzných totožný s počtem 

vyšetřených dětí.  

Sběr dat byl uskutečněn mezi měsíci březen a červen roku 2016.  

V dřívějším výzkumu tvořilo skupinu mladších dětí 40 subjektů (20 dívek, 20 chlapců, 

věkový rozptyl 3-6 let, M = 4,95 let). Po dvou letech bylo nalezeno a opětovně vyšetřeno 33 

dětí (17 dívek, 16 chlapců, věkový rozptyl 5-8 let, M = 6,58). Jednalo se o žáky druhých        

či prvních tříd základních škol v Kostelci nad Černými lesy nebo ve Stříbrné Skalici, případně           

o žáky navštěvující mateřské školy ve stejných městech. Pro zjednodušení je skupina dále  

nazývána žáky 2. tříd.  
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Skupinu starších dětí v předchozí práci zastupovalo 39 subjektů (21 dívek, 18 chlapců, 

věkový rozptyl 7-9 let, M = 7,95). V předkládané práci je skupina tvořena 36 dětmi (19 dívek, 

17 chlapců, věkový rozptyl 9-11 let, M = 10,02). Skupina je v práci nazývána jako žáci 4. 

tříd.   

Menší počet dětí je důsledkem jejich přestěhování, případně navštěvování odlišných typů škol 

(soukromé školy, praktické školy).  

Rodinná vazba příbuzných k mladším dětem byla následující: matka (26 krát), otec (4 krát), 

bratr, nevyplněno (2 krát). Vzorek příbuzných dětí ze 4. tříd byl složen ze 32 matek a 3 otců. 

U jednoho dotazníku nebyl rodinný vztah uveden. 

3.1.1.2 Metoda sběru dat 

Průběh sběru dat vychází z výzkumu Sayfanové a Lagattutové (2008). Byl u dětí prováděn 

osobně a následoval po vstupním rozhovoru. Předtím, než byly děti tázány na velikost svých 

strachů, před ně byl položen arch s pěti nakreslenými obličeji v řadě. Každý stylizovaný 

obličej měl jiný výraz strachu. Subjektům bylo vysvětleno, že nejméně se bojí obličej vlevo          

a postupně je každý obličej více vpravo vystrašenější. Děti musely následně zopakovat, jak 

hodně se který obličej bojí (od nejmenšího k největšímu). Poté, co pochopily stupně strachů 

reprezentované obličeji, se přistoupilo k prezentaci a hodnocení strachů. Dětem byly postupně 

předkládány papírové kartičky, na kterých byly naresleny reprezentace strašidelných objektů 

nebo situací (viz příloha). Důvodem k zobrazení strachů na kartičkách byla podpora                 

a zjednodušení vybavení si ohrožující situace a její lepší pochopení dětmi (Muris a kol., 2000; 

Sayfan a Lagattuta, 2008). Kartičky měly rozměry 9,5 krát 10,5 centimetrů. Reprezentované 

strachy byly dětem ukazovány v následujícím pořadí: nebezpečné zvíře, tma, ztracení se, 

pavouk pod postelí, oheň, strašidlo, voda, ostrý předmět, lupič, strašidelný film, lékař, pobyt 

sám doma, bubák pod postelí, divný člověk, vysoká výška, zbraň, odpor budící zvíře, bouřka.   

Nebezpečné zvíře, lupič a divný člověk byly vybrány s předpokladem, že se strach z nich 

s rostoucím věkem dostává u dětí do popředí. Obdobný trend bychom předpokládaly také        

u strachů z ohně či vody, jako u dalších zástupců reálných nebezpečí. Naopak ve výzkumech 

od Gullonové (2000) či Carrolové a Ryan-Wengerové (1999) se prokázalo snižování strachu 

z neznáma – strašidel či zde bubáka pod postelí. Obdobně předpokládáme pokles strachu         

ze ztracení se a z pobytu sám doma, kdy starší děti v minulém výzkumu dané strachy 

podhodnocovaly (Brummer, 2015). Strachy z pavouka pod postelí, odpor budícího zvířete, 
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ostrého předmětu a zbraně byly zařazeny s předpokladem většího rozdílu mezi pohlavími. 

Strach z bouřky je přítomen dodatečně na rozdíl od bakalářské práce. Byl přiřazen                  

do seznamu strachů z důvodu dodatečných odpovědí příbuzných v minulé práci, kde bylo 

několikrát uvedeno, že se dítě bojí krom uvedených strachů také bouřky. 

Intenzity strachů dětí udávané příbuznými byly získány prostřednictvím dotazníků (viz 

přílohy). Dotazník nebyl doplněn obrázkovými reprezentacemi strachů s předpokladem, že si 

příbuzní strašidelné stimuly dokáží představit. U každého strachu zaškrtávaly hodnoty od 0  

do 4 podle předpokládané velikosti strachu. Po vyplnění intenzit byli příbuzní vyzváni 

k doplnění dalších strachů, kterých se podle nich děti bojí. Tímto způsobem bylo v minulém roce 

zjištěn častý strach dětí z bouřek. Na konci dotazníku měly uvést svůj příbuzenský vztah k dítěti. 

Strachy byly předloženy v pořadí: strašidlo, tma, ztracení se, nebezpečné zvíře, pavouk pod postelí, 

oheň, voda, lupič, strašidelný film, zbraň, odpor budící zvíře, lékař, pobyt sám doma, bubák             

pod postelí, divný člověk, vysoká výška, ostrý předmět, bouřka.   

3.1.1.3 Průběh škálování 

Škálování u dětí bylo administrováno po proběhlém rozhovoru na téma strašidel. Data 

z rozhovorů a škálování byla u dětí ze základní školy získávána na chodbě před místností 

třídy. Děti byly postupně vyvolávány z místnosti, aby se účastnily výzkumu. Seděly přitom 

s administrátorem za lavicí připravnou pro výzkumný účel. Děti z mateřských škol byly 

vyzpovídávány v prázdném pokoji odděleném posuvnou zástěnou od hlavní místnosti 

s ostatními dětmi, případně v odlehlém koutě místnosti. Tím byl zajištěn relativní klid          

pro sběr dat. Jedno dítě bylo administrováno přibližně patnáct minut.  

Jak je uvedeno výše, byla před děti po rozhovoru předložena pětice obrázků s obličeji. Zleva 

doprava vyjadřovaly schematicky následující emoce: nevystrašený, trochu vystrašený, 

vystrašený, hodně vystrašený a příšerně vystrašený. Všechny stupně byly postupně 

pojmenovány a následně byly děti vyzvány, aby význam u jednotlivých obrázků zopakovaly. 

Všechny děti dokázaly zopakovat výrazy tváří napoprvé. Následně se před děti v ustáleném 

pořadí předkládaly kartičky se strachy se slovním doprovodem („Jak hodně by ses bál být sám 

doma?“ apod.). Dítě pak uvedlo, jak by se bálo a ukázalo na obličej, jenž by nejlépe odrážel 

jeho pocity. Určující pro zaznamenání hodnoty byl označený obličej. Subjekty měly možnost 

se opravit; poté byla zaznamenána opravená volba. 
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Celý rozhovor byl ukončen poděkováním dítěti a jeho posláním zpátky na vyučování do třídy 

s instrukcí, aby přivedlo dalšího žáka, jenž prodělal stejnou proceduru. 

Dotazníky pro příbuzné byly subjektům předány prostřednictvím třídních učitelek během 

třídních schůzek (či prostřednictvím vychovávatelek v mateřské školce, když si příbuzní přišli 

pro děti). Vyplnění dotzníku pak proběhlo u příbuzných doma. Děti je přinesly třídním 

učitelkám, od kterých byly vybrány k účelu porovnání dat. Učitelky byly před rozdáním 

dotazníků poučeny, čeho se výzkum týká a co je jeho cílem. Byl jim předán papír, na kterém 

byly uvedeny základní informace včetně kontaktu na administrátora. Stejné informace byly 

uvedeny na použitém dotazníku. Dotazníky byly získány cca 2 týdny po rozhovoru s dětmi.  

Příbuzní mohli kontaktovat vyšetřujícího s dotazem prostřednictvím e-mailu uvedeným                 

na zadní straně dotazníku. Možnost nebyla využita. 

3.1.1.4 Analýza dat 

Získané hodnoty byly analyzovány pomocí počítačového programu IBM SPSS Modeler 15. 

Prostřednictvím testu Kolgomorov-Smirnov nebylo na pětiprocentní hladině významnosti 

zjištěno normální rozdělení dat v souboru. Z toho důvodu byly pro roztřídění dat a zjištění 

relevantních odchylek využity neparametrické testy. K porovnání intenzit uvedených strachů 

získaných od dětí  2. a 4. tříd byl využit Mann-Whitneyův pořadový test a pro porovnání 

intenzit dětí vůči příbuzným byl zvolen Wilcoxonův test. Zvolená hladina významnosti činí 

pro oba typy testů 5 %.  

3.1.2 Výsledky 

Níže jsou představeny výsledky po provedené testové analýze dat. Skupiny strachů byly 

porovnány v závislosti na věku a pohlaví dětí. Dále jsou zde uvedeny výsledky z bakalářské 

práce, se kterými byly údaje porovnány. Srovnání dat je založeno na rozdílech                        

ve velikostech aritmetických průměrů intenzit strachů a na počtu statisticky významných 

rozdílů zjištěných mezi skupinami. 

U každé kategorie je uveden aritmetický průměr odpovědí získaných od dětí na grafické škále 

(od příbuzných na numerické) s rozmezím 0 až 4. Výsledky byly zaokrouhleny na 2 desetinná 

čísla. V každé tabulce je tloušťkou písma zvýrazněna pětice nejintenzivnějších strachů                 

pro danou skupinu. 
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Tabulka 1.1 zobrazuje průměry získaných hodnot od mladších (2. třída) a starších (4. třída) 

dětí. Kategorie s dokládaným nejintenzivnějším strachem u dětí ze 2. tříd jsou                              

(od nejintenzivnějších) nebezpečné zvíře, zbraň, lupič, ztracení se a strašidlo. U dětí ze 4. tříd 

jimi jsou nebezpečné zvíře, lupič, ztracení se a následně se znatelným odstupem zbraň                   

a strašidlo. Statisticky významný rozdíl se vyskytuje u kategorií ostrý předmět, sám doma              

a zbraň, s nižšími hodnotami u starších dětí.  

Nejintenzivnější pětice strachů je u obou skupin stejná. U starších dětí se propadla kategorie 

zbraň a naopak vyšší intenzity dosáhlo ztracení se. Statisticky významný rozdíl byl zjištěn 

pouze u 3 kategorií, avšak z tabulky lze vypozorovat (alespoň minimální) propad u každé 

z kategorií kromě strašidelného filmu a divného člověka. Výsledky naznačují, že pokračuje 

trend ve snižování intenzit strachů s rostoucím věkem dětí zjištěný v minulém výzkumu. 

Nejstrašidelnějším objektem je pro děti stále kategorie divoké zvíře, která je následována 

kategorií lupič. 

Statisticky významný rozdíl byl zjištěn u 3 položek. Kategorie ostrý předmět a zbraň si jsou 

do velké míry podobné – jedná se o předměty, které jsou v neutrální pozici k člověku a které 

mohou způsobit škodu na těle ve chvíli, kdy je proti nám využije druhý člověk, případně 

pokud s nimi nedokážeme obratně manipulovat. K jejich ovládání je třeba vyzrálý vztah          

ke světu, jinak nás mohou svojí nevyzpytatelností a potenciální nebezpečností zranit. Zdá se, 

že děti ve 4. třídě vnímají svoji pozici v realitě natolik silně, že je neutrální objekty nevyvádí 

z míry, jak tomu je u mladších dětí. Zbraň sice u starších dětí zůstává v pětici 

nejintenzivnějších strachů, ale děti si dokáží s její existencí náležitěji mentálně poradit. 

Snížení strachů u daných kategorií je důsledkem větší samostatností dítěte, které postupem 

času získává větší možnosti k ovlivňování okolní reality. Větší samostatnost se také 

manifestuje v minimální hodnotě strachu z pobytu sám doma, kterážto zkušenost pro děti není 

nadále zúzkostňující.  

Zvyšující se samostatnost se nepotvrzuje u kategorie ztracení se, která u starších dětí 

zaznamenala pokles intenzity, avšak nikoli statisticky významný. To může znamenat dvě 

věci: buď kategorie ztracení se nesouvisí s podobnými kategoriemi odkazující na soběstačnost 

dítěte v relativně neutrálních situacích (zbraň, ostrý předmět, pobyt sám doma), nebo v dané 

skupině kategorií zaujímá výjimečné bazální postavení, ze které se následné kategorie 

vyvěrají. Děti si tak mohou být jistější u mírnějších forem potenciálně nebezpečných situací, 
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ale stále nejsou připravené na pravou zkoušku své svébytnosti, jež přichází (pravděpodobně) 

s nástupem pubertální fáze vývoje.  

Statistický rozdíl  mezi skupinami u kategorie strašidlo nebyl zjištěn (p = 0,091). Rozdíl 

v průměrných hodnotách mezi kategoriemi je poměrně vysoký, tudíž se dá říci, že určitý míra 

ústupu v intenzitě zjištěna byla. Nejedná se o vysoký rozdíl jako mezi skupinami předškolních 

a školních dětí v předešlém výzkumu, kde statisticky významný rozdíl zjištěn byl. Můžeme 

tvrdit, že hlavní propad v aktuálnosti strašidla jako zdroje dětského strachu nastává v období 

mezi předškolním a mladším školním věkem. V následujících letech trend pokračuje, ale 

v mnohem menší míře, než bylo očekáváno. Vzhledem k tomu, že statisticky významný rozdíl 

nebyl zjištěn, můžeme konstatovat, že hypotéza předpokládající, že strach ze strašidel je                

u dětí ze 4. tříd nižší než u dětí mladších, nebyla potvrzena. 

Tab. 1.1 Intenzity strachů dětí z 2. a 4. tříd základní školy. Hodnoty představují průměry uváděných 

intenzit strachů na škále 0-4. Tučné zvýraznění označuje 5 nejvyšších hodnot u dané třídy. Symbol * 

označuje skupiny, mezi kterými byl zjištěn statisticky významný rozdíl (p < 0.05). 

  Děti z 2. tříd Děti ze 4. Tříd 

 Nebezpečné zvíře 2,88 2,47   

Tma 1,21 1,19   

Ztracení se 2,61 2,42   

Pavouk pod postelí 1,24 0,89   

Oheň 1,64 1,50   

Strašidlo 2,39 1,83   

Voda 1,36 1,22   

Ostrý předmět 2,27 1,03 * 

Lupič 2,64 2,47   

Stršidelný film 1,36 1,64   

Lékař 1,06 0,97   

Sám doma 1,00 0,31 * 

Bubák pod postelí 1,97 1,61   

Divný člověk 1,70 1,75   

Vysoká výška 1,61 1,22   

Zbraň 2,67 1,86 * 

Odpor budící zvíře 1,15 0,92   

Bouřka 0,94 0,53   

 

V tabulce 1.2 jsou zobrazeny výsledné hodnoty kategorií u tříd dívek a chlapců. Pětice 

nejintenzivnějších strachů u dívek tvoří sestupně lupič, zbraň, nebezpečné zvíře, ztracení se, 

strašidlo. U chlapců jimi jsou nebezpečné zvíře, ztracení se, lupič, strašidlo a se stejnými 

hodnotami bubák pod postelí, divný člověk, zbraň. Statisticky významný rozdíl se vyskytuje  
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u kategorií lupič, lékař, zbraň. Blízko překročení 5 % hladiny významnosti byla kategorie 

ostrý předmět (p = 0,055). Hodnoty u kategorií lupič, zbraň (případně i ostrý předmět) byly 

nižší u skupiny chlapců. Kategorie lékař byla nižší u dívek. 

Podobně jako v dřívějším výzkumu je většina hodnot nižší u skupiny chlapců (16 z 18).          

U dvou kategorií byl objeven statisticky významný rozdíl, který menší strach chlapců 

potvrzuje. Jednostranný výsledek relativizuje zjištěný rozdíl v hodnotách u kategorie lékař,        

u kterého chlapci uváděli vyšší míru strachu. To problematizuje dosavadní trend nižších 

hodnot u chlapců. Odsuneme-li tuto výchylku, kterou se budeme zabývat dále v textu, 

stranou, lze s opatrností tvrdit, že i ve starším školním věku se vyskytují rozdíly mezi dívkami 

a chlapci v intenzitě prožívaných strachů, kdy dívky uvádí vyšší hodnoty strachů. Druhá 

hypotéza tvrdící, že intenzity strachů dívek jsou vyšší než intenzity uváděné chlapci, byla 

potvrzena. 

Statisticky významný rozdíl u kategorie lupič lze dát do souvislosti s větší agresivitou chlapců 

a jejich odhodláním poprat se s reálnými hrozbami (Vágnerová, 2008). Je zajímavé, že stejný 

trend není přítomen u kategorie nebezpečné zvíře či divný člověk. U obou z těchto kategorií je 

nižší míra strachů uváděna chlapci, ale nejedná se o významný rozdíl. Je možné, že lupiči 

představují bytostný problém, vůči kterému se chlapci vymezují a proti kterému se musí 

postavit, aby potvrdili svoji identitu muže. K tomu je vztažen nižší strach ze zbraní a ostrých 

předmětů. Jak je uvedeno výše, jedná se o prostředky navazování újmy, ale chlapci je hodnotí 

shovívavěji než dívky. Uvědomují si nejspíš jejich desturktivní funkci, ale také jejich možnou 

využitelnost vůči vetřelcům v podobě lupiče. Lupič zde reprezentuje ryzí porušení 

teritoriálního uspořádání, vůči kterému se chlapci vymezují. To může u chlapců snižovat pocit 

vědomého strachu (v negativní korelaci s narůstající zlobou). Zvířata a divní lidé také 

představují reálné hrozby, ale není s nimi spojen prvek ochrany vlastního území                      

(a prostřednictvím toho své identity) a tudíž ani nutnost obrany. Je přirozené, že dívky jsou 

vůči lupiči méně obranyschopné. Dívky jsou citlivější na narušení výlučnosti rodinného krbu 

a tudíž pro ně lupič představuje nejvyšší hrozbu. Je možné, že naopak pro chlapce lupiči 

nesou citlivější význam, ve kterém se reprezentuje mužská tendence k obraně                      

před narušitelem – ryzeji než u zvířat, kde se vyskytuje podobná míra strachu jako u dívek. 
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Tab. 1.2 Intenzity strachů u dívek a chlapců. Hodnoty představují průměry uváděných intenzit strachů na 

škále 0-4. Tučné zvýraznění označuje 5 nejvyšších hodnot u dané třídy. Symbol * označuje skupiny, mezi 

kterými byl zjištěn statisticky významný rozdíl (p < 0.05).        

  Dívky Chlapci   

Nebezpečné zvíře 2,72 2,61   

Tma 1,14 1,27   

Ztracení se 2,67 2,33   

Pavouk pod postelí 1,22 0,88   

Oheň 1,67 1,45   

Strašidlo 2,22 1,97   

Voda 1,47 1,09   

Ostrý předmět 1,89 1,33 

 Lupič 2,97 2,09 * 

Stršidelný film 1,61 1,39   

Lékař 0,72 1,33 * 

Sám doma 0,72 0,55   

Bubák pod postelí 1,92 1,64   

Divný člověk 1,81 1,64   

Vysoká výška 1,47 1,33   

Zbraň 2,81 1,64 * 

Odpor budící zvíře 1,22 0,82   

Bouřka 0,83 0,61   

 

Hodnoty získané od příbuzných dětí ze 2. a 4. tříd jsou uvedeny v tabulce 1.3.                   

Mezi nejintenzivnější strachy podle příbuzných mladších dětí (dále mladší příbuzní) patří: 

nebezpečné zvíře, strašidlo, ztracení se, divný člověk a lupič. U příbuzných starších dětí (dále 

starší příbuzní) jsou nejintenzivnějšími strachy: nebezpečné zvíře, lupič, divný člověk, pavouk 

pod postelí, odpor budící zvíře. Statisticky významný rozdíl se vyskytl u kategorie oheň, která 

je svojí hodnotou vyšší u příbuzných dětí ze 4. tříd. 

Pořadí první pětice strachů je mezi skupinami mírně odlišné. Zatímco mladší příbuzní 

předpokládají vysoký strach ze strašidla a a ztracení se, starší příbuzní tyto strachy nahrazují 

strachem z divného člověka, pavouka pod postelí a odpor budícího zvířete. Předložená 

tendence naznačuje sílící tlak příbuzných na osamostatnění dětí a na marginalizaci dětské 

fantazie. Vynechání strašidel dosvědčuje, že příbuzní starších dětí přestávají vnímat dítě 

jako osobu nerespektující základní postoje k realitě. Naopak jej začínají považovat                  

za samostatné a orientující se na vědomé a validní hrozby, což dokládá vymizení strachu              

ze ztracení se (který je u dětí ve 4. třídě vysoce intenzivní). Zaměření pětice strachů                        

u příbuzných starších dětí je kompletně vázáno na reálné hrozby: nebezpečné zvíře, lupič, 

divný člověk, pavouk pod postelí, odpor budící zvíře.  
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Intenzity strachů mezi skupinami se výrazně liší pouze u ohně. U ostatních kategoriích nejsou 

rozdíly mezi skupinami vysoké a nelze tvrdit, že by jedna skupina měla většinově vyšší 

hodnoty velikosti strachů. Příbuzní s rostoucím věkem vnímají intenzitu strachu dětí 

stabilně a nevšímají si jeho faktického mírného ústupu.  

Naopak vnímají strach z ohně u dětí jako výraznější (i když stále patří mezi nejméně 

intenzivní). Jedná se o jednorázovou výjimku a vzhledem k tomu, že se jedná o jeden 

z nejméně intenzivních strachů, není třeba k ní připojovat rozsáhlejší komentář. 

Tab. 1.3 Intenzity strachů u příbuzných dětí z 2. a 4. tříd základní školy. Hodnoty představují průměry 

uváděných intenzit strachů na škále 0-4. Tučné zvýraznění označuje 5 nejvyšších hodnot u dané třídy. 

Symbol * označuje skupiny, mezi kterými byl zjištěn statisticky významný rozdíl (p < 0.05). 

  

Příbuzní dětí z 2. 

tříd 

Příbuzní dětí ze 

4. tříd   

Nebezpečné zvíře 1,91 2,14   

Tma 1,09 1,22   

Ztracení se 1,63 1,72   

Pavouk pod postelí 1,21 1,28   

Oheň 0,36 0,86 * 

Strašidlo 1,64 1,22   

Voda 0,85 1,14   

Ostrý předmět 0,88 0,72   

Lupič 1,48 1,86   

Stršidelný film 1,21 1,17   

Lékař 1,06 0,97   

Sám doma 0,55 0,44   

Bubák pod postelí 0,76 0,61   

Divný člověk 1,52 1,78   

Vysoká výška 1,06 0,94   

Zbraň 1,20 1,17   

Odpor budící zvíře 1,45 1,64   

Bouřka 1,00 0,92   

 

Tabulka 1.4 prezentuje hodnoty příbuzných dívek a chlapců. Příbuzní dívek předpokládali               

u dětí největší strach u nebezpečného zvířete, divného člověka, lupiče, ztracení se a odpor 

budícího zvířete. U příbuzných chlapců se mezi pěticí nejintenzivnějších strachů objevují 

strachy z nebezpečného zvířete, ztracení se, lupiče, strašidla a odpor budícího zvířete. 

Statisticky významný rozdíl byl zjištěn u kategorií pavouk pod postelí, oheň, ostrý předmět, 

divný člověk. U všech z uvedených kategorií byla vyšší hodnota zjištěna u příbuzných dívek. 

V první pětici u příbuzých dívek figuruje kategorie divný člověk, u příbuzných chlapců se 

místo divného člověka objevuje kategorie strašidlo. Příbuzní tak u dívek předpokládají větší 
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strach z reálných hrozeb a příbuzní chlapců vnímají větší chlapecký strach z nadpřirozených 

jevů. Důvodem toho může být větší strach chlapců z nadpřirozena nebo předpoklad 

příbuzných, že si chlapci umí lépe poradit s reálnými nebezpečími. 

Tento předpoklad je podpořen kategoriemi, u kterých byl zjištěn statisticky významný rozdíl. 

Příbuzní předpokládají, že se chlapci méně bojí pavouka pod postelí, ohně, ostrého předmětu, 

případě divného člověka, tudíž reálných věcí, se kterými se člověk může běžně potkat a se 

kterými se musí naučit adekvátně copingově nakládat.  

Vzhledem k daným rozdílům a k tomu, že u všech kategorií byl aritmetický průměr intenzit 

strachů u chlapců nižší, lze konstatovat, že příbuzní vnímají chlapce jako méně bázlivé než 

dívky. Rozdíl je patrný především u podnětů, se kterými se lze denně setkat (ostrý předmět, 

divný člověk, oheň apod.), což naznačuje větší důvěru příbuzných ve schopnosti chlapců 

nakládat s okolní realitou beze strachu. 

Tab. 1.4 Intenzity strachů u příbuzných dívek a chlapců. Hodnoty představují průměry uváděných intenzit 

strachů na škále 0-4. Tučné zvýraznění označuje 5 nejvyšších hodnot u dané třídy. Symbol * označuje skupiny, 

mezi kterými byl zjištěn statisticky významný rozdíl (p < 0.05). 

  Příbuzní dívek Příbuzní chlapců   

Nebezpečné zvíře 2,08 1,97   

Tma 1,19 1,12   

Ztracení se 1,89 1,45   

Pavouk pod postelí 1,61 0,85 * 

Oheň 1,00 0,21 * 

Strašidlo 1,47 1,36   

Voda 1,11 0,88   

Ostrý předmět 1,06 0,52 * 

Lupič 1,92 1,42   

Stršidelný film 1,19 1,18   

Lékař 1,11 0,91   

Sám doma 0,61 0,36   

Bubák pod postelí 0,75 0,61   

Divný člověk 2,00 1,27 * 

Vysoká výška 1,14 0,85   

Zbraň 1,38 0,97   

Odpor budící zvíře 1,78 1,30   

Bouřka 1,17 0,73   

 

V tabulce 1.5 jsou zobrazeny výsledné průměrné hodnoty od všech dětí a všech příbuzných 

současného výzkumu. Děti uváděly jako nejstrašidelnější kategorie nebezpečné zvíře, lupič, 
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ztracení se, zbraň a strašidlo. U příbuzných patří do pětice nejintenzivnějších strachů 

následující kategorie: nebezpečné zvíře, ztracení se, lupič, divný člověk a odpor budící zvíře. 

Statisticky význaný rozdíl byl zjištěn u 11 z 18 kategorií. S výjimkou kategorie odpor budící 

zvíře byl u všech z uvedených statisticky významných kategorií aritmetický průměr odpovědí 

vyšší u dětí. 

Vzhledem k počtu statisticky významných rozdílů a s poukazem na to, že u většiny kategorií 

je zastoupena nižší průměrná hodnota u rodičů, lze potvrdit, že rodiče podhodnocují 

intenzitu strachu svých dětí. Třetí hypotéza tvrdící, že příbuzní předpokládají výrazně 

nižší strach u dětí než děti samotné, byla potvrzena. 

Výjimkou jsou kategorie, které představují reálné a potenciálně málo nebezpečné situace. 

Jsou jimi strach z odpor budícího zvířete, pavouka pod postelí či lékaře. Jedná se o kategorie 

strachů, s nimiž se dítě může setkat častěji. Příbuzní si všímají reakcí dětí na dané situace, 

uvědomují si jejich význam a navíc je kvůli své přímé zkušenosti s reakcemi dětí 

nadhodnocují. Děti sami je vnímají jako strachy sekundární, ne natolik ohrožující. Vzniká tak 

diskrepance, kdy příbuzní chybně interpretují mentální reprezentace dětí.  

Děti v uvedených případech (ve srovnání s dalšími strachy) zažívají relativně malou míru 

úzkosti. Jedná se pro ně o situace, které jsou nepříjemné, ale se kterými si mohou poradit. 

Naopak jiné situace, které rodiče silně podhodnocují, jsou u dětí zdrojem velké intenzity 

strachu. Rodiče si je neuvědomují jednak kvůli nemožnosti pozorování dítěte, které je 

aktuálně vystaveno danému podmětu, jednak kvůli posuzování stavu mysli dítěte ze své 

pozice zkušeného dospělého. I člověk s vyskou mírou fantazie a empatie je uvězněn 

v paradigmatu dospělého jedince, který může do světa dítěte nahlédnout pouze omezeně. 

Dospělý ví, že další uváděné strachy (kterých se děti velmi bojí – např. kategorie nebezpečné 

zvíře, lupič, divný člověk, zbraň) jsou sice pro člověka nebezpečné, ale v každodenní situaci 

evropského člověka je možnost setkání se s danými jevy minimální. Základní rozložení 

pravděpodobnosti „hraje“ v neprospěch situace vyvolávající strach, tudíž se daným strachem 

člověk nemusí intenzivně zaobírat. Pokud by se riziko nebezpečné situace zvýšilo, mají 

dospělí naučené základní metody reakce na zvýšený stres a strach, základní copingové situace 

a mentální scénáře, které je třeba vykonat pro snížení ohrožení. Člověk je této analýzy 

skutečnosti schopen cca od pubertálnní fáze a učení se rizikovým scénářům pro mírnění 

stresových situacích probíhá po celý život. Na základě toho vnímá ohrožující strachy slaběji – 

jak u sebe tak u dítěte.  
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Naopak dítě dané vědomosti nemá, není schopno analýzy situace (natož její metaanalýzy), 

nezná pojmy pravděpodobnosti a nedokáže odhadnout míru nebezpečí. Rizikové situace 

vnímá v podobách pro něj ultimátního, syrového a archetypálního (ve smyslu naprosto 

nového a úplného) rázu. Je přesvědčováno okolím, že ohrožující situace (loupež, přepadení) 

nemohou nastat, přičemž má možnost v okolních médiích sledovat scény z akčních filmů. 

Představa reality je neúplná, založena na víře v druhé. Samo zažívá každodenně zcela nové 

situace, nezkreslené vrstvením skutečnosti. V každodenní situaci je pro dítě možnost získání 

(sváteční) sladkosti po obědě stejně reálná jako hrozba útoku mutanta, natož zdivočelého psa. 

Dítě žije v neustálém zpola vědomém strachu z okolního světa, které je zahaleno v mystickém 

hávu – tento svět napůl existuje v realitě (jak slyší od rodičů, učitelů a jak postupně zjišťuje 

svojí zkušeností) a napůl ne (jak vidí v médiích, filmech, pohádkách a jak zažívá při tradicích, 

slavnostech). Vhodnější modus zakoušení reality si osvojuje postupně každodenní zkušeností 

a její pravé percepce dovršuje s obdobím mentálního zvratu v pubescenci.  

S výše předloženým ultimátním a imanentním nebezpečím se děti musí naučit vyrovnat. Než 

si zcela osvojí nejvyšší stupně mentálních dovedností, které jim s konečnou platností umožní 

zakotvit své nazírání na svět v realitě, je zdrojem jejich odvahy a přesvědčení o smysluplném 

uspořádání světa především víra v názory a schopnosti rodičů. Jedná se o magické myšlení, 

které dává střed vnějšímu univerzu; o pověstný archimedův bod, díky kterému mohou děti 

manipulovat se světem. Nejmladší děti si pomáhají i magickým myšlením vycházejícím          

ze své podstaty a namířeným na okolní svět – v době, kdy realita prezentovaná rodiči ještě 

není dostatečně uchopená. Postupem času s rostoucím věkem již není magické myšlení 

v souladu s představami rodičů o reálném uspořádání světa - magické reakce na strach mizí           

a přenechávají své místo behaviorálním úkonům, jež se neustále zlepšují (zvyšující obratností 

apod.). Víra ve své schopnosti umožňuje snadnější překonání nesrozumitelné povahy okolí            

a tím u dítěte mohutní základ víry ve svět získaný z víry k rodičům. 

Nejedná se o dokonalé pojmutí reality, stále má mnoho trhlin a nebezpečí – stále není zcela 

jisté, že zítřek kromě pamlsku po obědě nepřinese i začátek zombie apokalypsy. To zažehnává 

teprve dosažení metaanalytické funkce myšlení na 2. stupni základní školy. 

Že bez úplného dosažení kognitivní kompetence je svět mnohem nebezpečnější místo, je 

zřejmé u lidí, kteří posledního kognitivního stádia nedosáhli. Nedokáží analyticky                          

a s důrazem na vlastní cogitum rozebrat pravděpodobnostní rozložení skutečnosti. Jsou stále 

odkázání na víru k rodičům či v přenesené podobě k politickým či jiným vůdcům. Víru 
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mohou podpořit uvědoměním si svých schopností a komeptencí, ale základem bude stále 

magické myšlení (víra) v určitou spásnou substanci, jež dává řád. Jsou na ní závislí a kvůli 

jejímu vlivu snadno zmanipulovatelní. I přes to, že jim autorita dává určitý stupeň záruky, 

nedosáhnou jí v takovém stupni jako jedinci schopní metaanalýzy. Vždy tu bude reálná 

hrozba, že zítra vybuchne jaderná továrna, zemětřesení zničí celé město nebo že z lesů vyjdou 

trolové. Výsledkem toho je větší úzkost lidí s nižším stupněm kognitivního vývoje (Gullone, 

1996). 

Tím se prokazuje, že strachy dětí mají mnohem reálnější (ve smyslu hmatatelnější, bližší) 

podstatu než strachy dospělých jedinců, a že v mnohem větší míře ovlivňují chování dětí 

(zvláště u dětí citlivých a s vyvinutou fantazijní funkcí). Děti nežijí jako dospělí odděleni                

od strachů, nýbrž existují v jejich těsném soubytí.  

Tab. 1.5 Intenzity strachů u všech dětí a všech příbuzných. Hodnoty představují průměry uváděných 

intenzit strachů na škále 0-4. Tučné zvýraznění označuje 5 nejvyšších hodnot u dané třídy. Symbol * 

označuje skupiny, mezi kterými byl zjištěn statisticky významný rozdíl (p < 0.05). 

  Děti celkově Rodiče celkově   

Nebezpečné zvíře 2,67 2,03 * 

Tma 1,20 1,16   

Ztracení se 2,51 1,68 * 

Pavouk pod postelí 1,06 1,25   

Oheň 1,57 0,62 * 

Strašidlo 2,10 1,42 * 

Voda 1,29 1,00   

Ostrý předmět 1,62 0,80 * 

Lupič 2,55 1,68 * 

Stršidelný film 1,51 1,19 * 

Lékař 1,01 1,01   

Sám doma 0,64 0,49   

Bubák pod postelí 1,78 0,68 * 

Divný člověk 1,72 1,65   

Vysoká výška 1,41 1,00 * 

Zbraň 2,25 1,18 * 

Odpor budící zvíře 1,03 1,55 * 

Bouřka 0,72 0,96   
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3.1.3 Souvislosti s předešlým výzkumem 

Současný výzkum byl realizován dva roky po předchozím. Na základě srovnání dat můžeme 

vyvozovat hypotézy o vývojových tendencích směřování dětského strachu v průběhu 

předškolního až středního školního věku. V kapitole uvedené tabulky jsou kopiemi výsledků 

zveřejněných v předchozí studii. Při srovnávání výledků se bude pracovat s následujícími 

názvy věkových skupin: děti předškolního věku a děti školního věku (u skupin z předchozího 

výzkumu) a děti z 2. tříd a děti ze 4. tříd (u skupin ze současného výzkumu). Připomínáme, že 

děti ze 2. tříd jsou v průměru mladší než děti školního věku. Následuje srovnání současných         

a dřívějších výsledků. Komentáře k výsledkům předešlého výzkumu jsou uvedeny 

v bakalářské práci (Brummer, 2015). 

V tabulce 2.1 jsou zobrazeny výsledky dříve zjištěných intenzit strachů u dětí předškolního            

a mladšího školního věku (2. tříd). Hodnoty jsou srovnávány s tabulkou č. 1.1.  

Pětice nejintenzivnějších strachů zůstává stabilní u všech kategorií s výjimkou předškolních 

dětí. Jsou jimi strachy z nebezpečného zvířete, ztracení se, strašidla, lupiče a zbraně.              

U předškolních dětí je kategorie zbraň nahrazena třídou bubák pod postelí. To znamená, že 

skupina největších strachů je v průběhu vývoje na 1. stupni zastoupena stabilní skupinou 

kategorií. Výjimkou je strach z bubáka pod postelí, jenž je přítomen u předškolních dětí. 

Manifestuje se tak postupný ústup strachu ze strašidel, jenž je nahrazován reálnými předměty. 

To je potvrzeno postupným snižováním pořadí strachu ze strašidel v rámci pěti největších 

strachů (2. místo u předškolních dětí, 5. místo u zbylých skupin). Největší propad je 

zaznamenán mezi předškolním a školním věkem dětí (statisticky významný rozdíl u kategorií 

strašidlo a bubák pod postelí). Místo strašidel se do popředí dostává strach z lupičů (4. - 5. 

místo u předškolních dětí, 2. – 3. místo u školních dětí, 3. místo u dětí ze 2. tříd, 1. – 2. místo 

u dětí ze 4. tříd), případně ze zbraně (6. místo u předškolních dětí, 4. místo u dětí ze základní 

školy, 2. místo u dětí ze 2. tříd, 4. místo u dětí ze 4. tříd). Strach ze strašidel zůstává 

v popředí dětských strachů, avšak vrchol v jeho intenzitě nastává u předškolních dětí, 

následně jeho vliv upadá a jeho místo zaujímají strachy z reálných situací.  

Potvrzují se hypotézy o postupném plynulém snižování míry strachu u dětí. Děti se 

s rostoucím věkem stávají nebojácnějšími; nejspíše důsledkem nabývání větších zkušeností se 

světem a postupného získávání adaptivnějších vzorců chování. Dokladem toho jsou průměrné 

hodnoty dětí ze 4. tříd, které jsou ve většině položek nejnižší ze čtyř skupin.  
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Největšího pokles byl během čtyř let zaznamenán u kategorií ostrý předmět a sám doma, 

jejichž propad v intenzitě byl statisticky významný v obou výzkumech. Jak je popsáno výše, 

snížení hodnot je výsledkem zvýšení samostatnosti dětí.  

Stabilně nejintenzivnějším strachy dětí jsou strach z nebepečného zvířete (typu tygra, 

medvěda apod.) a ze ztracení se. Následně s rostoucím věkem nabývají na aktuálnosti strachy 

z dalších reálných reprezentantů ohrožení: lupiče a zbraně. 

Tab. 2.1 Intenzity strachů dětí z mateřské a základní školy v předešlém výzkumu. Hodnoty 

představují průměry uváděných intenzit strachů na škále 0-4. Tučné zvýraznění označuje 5 nejvyšších 

hodnot u dané třídy. Symbol * označuje skupiny, mezi kterými byl zjištěn statisticky významný rozdíl      

(p < 0.05). 

Kategorie 

Děti z mateřské 

školy 

Děti ze 

základní školy   

Nebezpečné zvíře 3,18 2,95   

Tma 1,83 1,69   

Ztracení se 2,55 2,49   

Pavouk pod postelí 1,13 0,97   

Oheň 1,75 1,54   

Strašidlo 2,5 1,9 * 

Voda 1,85 1,49   

Ostrý předmět 2,23 1,33 * 

Lupič 2,38 2,49   

Stršidelný film 1,63 1,33   

Lékař 2 1,21   

Pobyt sám doma 1,35 0,62 * 

Bubák pod postelí 2,38 1,31 * 

Divný člověk 2 1,67   

Vysoká výška 1,7 1,15   

Zbraň 2,28 2,08   

Odpor budící zvíře 1,38 0,74   

  

Tabulka 2.2 předkládá hodnoty strachů dívek a chlapců účastnících se minulého výzkumu. 

Díky ní a tabulce 1.2 můžeme porovnat hodnoty dívek a chlapců před a po dvou letech. 

Skupiny chlapců a dívek z předešlého výzkumu jsou označeny číslovkou 1, skupiny                     

ze současného výzkumu číslovkou 2. 

Srovnejme rozdíly velikostí strachů mezi dívkami a chlapci v předešlém a současném 

výzkumu. U obou skupin je patrné, že chlapci vykazují nižší intenzitu strachu u většiny 

situací. Rozdíly v intenzitách jsou výraznější u mladších dětí než u starších – v předešlém 

výzkumu bylo zjištěno 5 statisticky významných rozdílů (všechny hodnoty byly nižší              

u chlapců), zatímco u starších dětí byly zjištěny statistické rozdíly 3, přičemž pouze 2 z nich 
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byly nižší u chlapců. Nižší bojácnost u starších chlapců, jak je zjištěna v dalších studiích 

(Michalčáková, 2007), přetrvává, avšak v menší míře než u mladších dětí. V průběhu zrání            

a přebírání kulturních vzorců má velikost strachů u dívek a chlapců tendenci se přibližovat. 

Výchova tak rozdíly v intenzitách spíše srovnává. Lze předpokládat, že rozdíl v intenzitě 

strachů mezi dívkami a chlapci je jevem vrozeným, případně odvozeným od jiných 

vrozených tendencí. Základní rozdíl v bojácnosti mezi pohlavími existuje per se. Společnost 

tendenci k bojácnosti reflektuje a modifikuje, tudíž na ní okolní kultura má vliv, ale vzhledem 

k povaze věci pouze omezený.  

Pětice uváděných strachů s nejvyššími intenzitami zůstává u obou skupin dívek stejná. Jsou 

jimi: nebezpečné zvíře, ztracení se, strašidlo, lupič a zbraň. Pořadí jejich intenzit se mezi 

skupinami liší. U skupiny dívky 1 je pořadí, řazeno sestupně, následující: nebezpečné zvíře, 

lupič, zbraň, ztracení se, strašidlo. U dívek 2 se objevuje následující uspořádání: lupič, zbraň, 

nebezpečné zvíře, ztracení se, strašidlo. Chlapci 1 mají v první pětici strachů kategorie 

nebezpečné zvíře, ztracení se, strašidlo, lupič, tma. U skupiny chlapci 2 je pořadí a skladba 

nejvýraznějších strachů rozdílná: nebezpečné zvíře, ztracení se, lupič, strašidlo a (na stejném 

pořadí) bubák pod postelí, divný člověk, zbraň.  

Rozložení nejintenzivnějších strachů ukazuje, že se u dívek vyvíjí princip reality rychleji než 

u chlapců. Mladší dívky jsou obdobně jako chlapci zaměřeny na nebezpečí představované 

divokými zvířaty, avšak u starších dívek jsou tyto pozice v popředí nahrazeny lupiči                

a zbraněmi. Strašidlo je u obou skupin dívek odsunuto na poslední místo v pětici. 

Akcelerovanější vývoj dívek se projevuje u obou srovnání se skupinami chlapců. U skupiny 

chlapci 1 zaujímá strašidlo 3. místo, navíc se v pětici objevuje tma (reprezentující neznámo, 

nereálno, opět se jedná o strach spíše iracionální), která u dívek zcela chybí. U starších 

chlapců se strašidlo vyskytuje na 4. pozici a na 5. se spolu s dalšími strachy objevuje strach 

z bubáka pod postelí (!) – strach, který bychom u nejstarších dětí neočekávali.  

Skupina dívky 2 je již svými aktuálními strachy takřka zcela nastavena na reálné hrozby 

okolního světa. Lupič a zbraň u nich zastupují dva nejintenzivnější strachy; relativizují tak 

doposavad neochvějné postavení strachu z nebezpečných zvířat a sesazují jej z pozice 

nejděsivějšího podnětu. Zástupkyně skupiny dívky 2 jsou z většiny zaměřeny na hrozby 

reprezentované a produkované lidskou společností, tudíž na hrozby, se kterými je větší 

možnost se setkat.  
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Naopak chlapci mají stále strašidlo umístěné na vyšší pozici a na čelním místě figuruje 

kategorie nebezpečné zvíře (jež do sebe v určité míře absorbuje prvky strašidel). Navíc je 

pětice doplněna dalšími subjekty reprezentující spíše iracionální strachy – tma a bubák pod 

postelí. Kategorie lupič se pomalu dostává do popředí a u chlapců 2 se objevuje zbraň,            

ale svojí významností nedosahují vyššího postavení.  

Prvkem toho, že chlapci podceňují ve srovnání s dívkami strach z lupiče a zbraně, může být 

vyšší agresivita chlapců (Vágnerová, 2005). Chlapci se mohou cítit zdatnější ve vyrovnávání 

se s hrozbami reprezentovanými druhými lidmi, zatímco dívky mohou v užití agresivity vůči 

druhým selhávat. Nevysvětluje se tak však, proč by chlapci nevyužili svých schopností také 

v boji se strašidly. Hypotézu vyšší nezralosti chlapců podpoří zjištěná vyšší velikost strachu  

ze ztracení se. Tato kategorie není pro dívky ve srovnání s dalšími strachy natolik 

zúzkostňující jako pro chlapce.  

Na základě výše popsaných výsledků je potvrzen závěr předešlé studie, že chlapci vůči 

ohrožujícím podnětům uvádí v průměru nižší intenzitu strachu než dívky. Dále se 

v průběhu vývoje proměňuje paleta podnětů aktuálních strachů u dětí z pozic 

nadpřirozených do prostředí reálných a potenciálně přítomných. Přesun aktuality 

strachů na reálné subjekty je během vývoje rychlejší u dívek, přičemž vývoj změny není 

ve střední školním věku zcela ukončen. 

Tab. 2.2 Intenzity strachů u dívek a chlapců v předešlém výzkumu. Hodnoty představují průměry 

uváděných intenzit strachů na škále 0-4. Tučné zvýraznění označuje 5 nejvyšších hodnot u dané třídy. 

Symbol * označuje skupiny, mezi kterými byl zjištěn statisticky významný rozdíl (p < 0.05). 

Kategorie Dívky Chlapci   

Nebezpečné zvíře 3,3 2,82 * 

Tma 1,67 1,85   

Ztracení se 2,6 2,44   

Pavouk pod postelí 1,38 0,72 * 

Oheň 1,98 1,31   

Strašidlo 2,15 2,26   

Voda 1,78 1,56   

Ostrý předmět 2,13 1,44 * 

Lupič 2,83 2,03 * 

Stršidelný film 1,73 1,23   

Lékař 1,7 1,51   

Sám doma 1,1 0,87   

Bubák pod postelí 2 1,69   

Divný člověk 1,9 1,77   

Vysoká výška 1,68 1,18   

Zbraň 2,65 1,69 * 

Odpor budící zvíře 1,15 0,97   
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V tabulce 2.3 jsou uvedeny údaje z minulého výzkumu ukazující rozdíly mezi intenzitami 

dětských strachů uváděných příbuznými předškolních a školních dětí. Hodnoty jsou 

srovnávány s tabulkou 1.3.  

Nejintenzivnějšími strachy u příbuzných předškolních dětí jsou strachy ze strašidla, ztracení 

se, nebezpečného zvířete, lékaře a odpor budícího zvířete. U příbuzných školních dětí jimi 

jsou strachy z nebezpečného zvířete, divného člověka, ztracení se, lupiče, odpor budícího 

zvířete. U příbuzných dětí z 2. tříd jimi jsou strachy z nebezpečného zvířete, strašidla, 

ztracení se, divného člověka a lupiče. U dětí ze 4. tříd je pětice strachů následující: 

nebezpečnéné zvíře, lupič, divný člověk, ztracení se, odpor budící zvíře.  

U každé kategorie je přítomen strach z nebezpečného zvířete a ztracení se. Tento typ strachů 

je konstantní složkou nejen v reálných představách dětí, ale také v představách rodičů. 

Zajímavý je sestup kategorie strašidlo z prvního místa u předškolních příbuzných do ztráty 

své pozice v první pětici u příbuzných ze 4. tříd. Strašidlo nahrazují kategorie lupič a divný 

člověk, tudíž strachy z podnětů reprezentovaných lidmi.   

Výsledky naznačují, že příbuzní předpokládají či vnímají u dětí s rostoucím věkem větší 

strach z reálných objektů. Příbuzní zřejmě pokládají u předškolních dětí za adekvátní                 

a přirozené, že se dítě bojí nejvíce nereálných hrozeb reprezentovaných strašidly. S nárůstem 

věku dítěte přestávají vnímat tento typ strachu jako stěžejní. Na jeho místo dosazují (nejspíše) 

pro ně samé aktuální strachy ze situací vyskytující se v civilizované společnosti. Příbuzní 

předpokládají postupné vyzrávání dítěte na poli strachů. 

Intenzita strachů uváděných příbuznými se výrazně neliší. U některých kategorií byl nárůst 

mezi skupinami výraznější (lupič, nebezpečné zvíře, divný člověk), u jiných byl zaznamenán 

pokles (strašidlo). Kromě výše zmíněných kategorií je intenzita strachů obdobná. Statisticky 

významný rozdíl u obou skupin byl zjištěn u jedné kategorie a v obou případech byla vyšší 

hodnota zjištěna u starších dětí. Prvním nárůstem prošel strach ze zbraně, což dokazuje přeliv 

intenzit z nereálných strachů do jejich reálných reprezentantů. Obdobně by se dal vysvětlit 

nárůst strachu z ohně.  

Příbuzní předpokládají změnu obsahu strachů, avšak jejich velikost vnímají spíše jako 

statickou. Podrobnější srovnání skupin příbuzných z dřívějšího a současného výzkumu je 

předložen níže. 
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Tab. 2.3 Intenzity strachů u příbuzných dětí z mateřské a základní školy v předešlém výzkumu. 

Hodnoty představují průměry uváděných intenzit strachů na škále 0-4. Tučné zvýraznění označuje 5 

nejvyšších hodnot u dané třídy. Symbol * označuje skupiny, mezi kterými byl zjištěn statisticky významný 

rozdíl (p < 0.05). 

 Kategorie 
Příbuzní dětí 
z mateřské školy 

Příbuzní dětí ze 
základní školy   

Nebezpečné zvíře 1,6 1,82   

Tma 0,9 1,18   

Ztracení se 1,63 1,53   

Pavouk pod postelí 1,25 1,41   

Oheň 0,55 0,51   

Strašidlo 1,75 1,35   

Voda 1 0,82   

Ostrý předmět 0,55 0,69   

Lupič 1,23 1,53   

Stršidelný film 1,2 1,13   

Lékař 1,38 1,41   

Pobyt sám doma 0,88 0,61   

Bubák pod postelí 0,72 0,69   

Divný člověk 1,23 1,59   

Vysoká výška 0,63 0,72   

Zbraň 0,51 1,05 * 

Odpor budící zvíře 1,28 1,42   

 

Tabulka 2.4 předkládá intenzity strachů získaných v minulém výzkumu od příbuzných dívek         

a chlapců. Údaje se dávají do vztahu s tabulkou 1.4. Pro větší srozumitelnost jsou příbuzní 

dívek a chlapců z předešlé práce označováni číslovkou 1. Příbuzní účastnící se současného 

šetření mají číslovku 2. 

Všechny skupiny mají v pětici nejintenzivnějších strachů uvedeny kategorie nebezpečné zvíře 

a lupič. Skupinu největších strachů příbuzných dívek 1 doplňují divný člověk, pavouk pod 

postelí, strašidlo. V pětici skupiny příbuzní chlapců 1 se vyskytují dále strachy ze ztracení se, 

strašidla a lékaře. Pětici nejintenzivnějších strachů u příbuzných dívek 2 doplňují strachy 

z divného člověka, ztracení se a odpor budícího zvířete. U příbuzných chlapců 2 jsou zbylými 

strachy ztracení se, strašidlo a odpor budící zvíře. 

Při srovnání výsledků z tabulek jsou majoritní trendy do značné míry paralelní. U skupin 1 

byl zjištěn statisticky významný rozdíl u 6 kategorií, u skupin 2 byl zjištěn u 4. Ve všech 

případech byla nižší hodnota uvedena u příbuzných chlapců. I u kategorií, kde statisticky 

významný rozdíl nebyl zjištěn, je většinou průměrná intenzita u příbuzných chlapců nižší. 

Rozdíly v současném výzkumu nejsou natolik vysoké jako v předešlém, avšak jejich význam 

zůstává stejný. Potvrzuje se hypotéza nastíněná předešlým výzkumem, že příbuzní 
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vnímají u chlapců nižší míru strachu než u dívek. Rozdíl je nejpatrnější u kategorií 

reprezentující hmatatelné hrozby, které mohou být vyřešeny přímou silovou konfrontací 

(pavouk pod postelí, divný člověk, lupič), případně u neutrálních a potenciálně nebezpečných 

podnětů (oheň, ostrý předmět).  

Z pozic nejintenzivnějších strachů lze vyčíst, že příbuzní předpokládají u dívek vyšší míru 

strachu z lupiče a divného člověka, tedy opět z podnětů představujících agresivní zástupce 

společnosti, než z hrozeb méně strukturovaných (strašidlo, ztracení se). Může to 

reprezentovat předpoklad příbuzných, že dívky jsou vyspělejší a lépe si uvědomují rizika 

z okolí. Druhým vysvětlením může být presumpce příbuzných o málo vyvinutých dívčích 

vlastnostech potřebných k překonání strachem reprezentovaných překážek. Příbuzní 

předpokládají, že chlapci jsou schopnější v situacích vyžadující konfrontaci s druhým 

člověkem. Konečně příbuzní mohou reflektovat skutečné úrovně strachů, které dívky               

a chlapci v realitě vykazují. 

V souhrnu je pohled příbuzných na velikosti intenzit strachů dívek a chlapců u obou 

věkových skupin podobný. Zjištěn byl pouze nízký ústup v rozdílech mezi skupinami. Je 

možné, že trend snižování rozdílů v intenzitách strachů mezi příbuznými dívek a chlapců 

bude s rostoucím věkem dětí postupovat. Tomu by napovídala uvedená hypotéza o vrozené 

bojácnosti dívek a chlapců (viz výše).    

Tab. 2.4 Intenzity strachů u příbuzných dívek a chlapců z předchozího výzkumu. Hodnoty představují 

průměry uváděných intenzit strachů na škále 0-4. Tučné zvýraznění označuje 5 nejvyšších hodnot u dané třídy. 

Symbol * označuje skupiny, mezi kterými byl zjištěn statisticky významný rozdíl (p < 0.05). 

  Příbuzní dívek Příbuzní chlapců   

Nebezpečné zvíře 1,78 1,64   

Tma 1,05 1,03   

Ztracení se 1,53 1,63   

Pavouk pod postelí 1,73 0,92 * 

Oheň 0,75 0,31 * 

Strašidlo 1,72 1,39   

Voda 1 0,82   

Ostrý předmět 0,88 0,36 * 

Lupič 1,68 1,08 * 

Stršidelný film 1,4 0,92   

Lékař 1,53 1,26   

Sám doma 0,77 0,72   

Bubák pod postelí 0,95 0,45   

Divný člověk 1,75 1,05 * 

Vysoká výška 0,88 0,46   

Zbraň 1,05 0,51   

Odpor budící zvíře 1,68 1 * 



53 
 

3.1.4 Porovnání výsledků s předešlým výzkumem 

Poslední část výsledků je tvořena porovnáním všech hodnot z předešlého s hodnotami 

současného výzkumu. Pro porovnání dat byl využit Wilcoxonův test se zvolenou hladinou 

významnosti 5 %. Porovnání výsledků umožnilo zjistit, do jaké míry se během 2 let změnilo 

hodnocení intenzit strachů u dětí a jejich příbuzných. Za skupinami dětí a příbuzných 

z bakalářského výzkumu je uvedena číslovka 1, za skupinami současného výzkumu je 

připojena číslovka 2. 

V tabulce 3.1 jsou zobrazeny průměrné hodnoty u dětí z předchozího a současného výzkumu 

a statisticky významné rozdíly mezi nimi. U skupiny děti 1 jsou nejintenzivnějšími strachy: 

nebezpečné zvíře, ztracení se, lupič, strašidlo, zbraň. U dětí 2 jimi jsou nebezpečné zvíře, 

lupič, ztracení se, zbraň a strašidlo. Pětice nejintenzitvnějších strachů je u obou skupin stejná. 

Změnilo se pořadi, kdy u starších dětí kleslo na významu ztracení se a strašidlo, naopak  vyšší 

hodnoty dosáhly kategorie lupič a zbraň. Z toho vyplývá, že struktura nejintenzivnějších 

strachů zůstává během dvou let stejná. V menší míře se do popředí dostávají reálné 

reprezentanty strachů ohrožujících tělo jedince (lupič, zbraň). 

Statisticky významné rozdíly byly zjištěny mezi 4 kategoriemi: nebezpečné zvíře, tma, lékař, 

sám doma. U všech z uvedených kategorií byl aritmetický průměr hodnot nižší u třídy děti 2. 

U většiny zbylých kategorií není rozdíl mezi průměry výrazný. Z toho plyne, že během dvou 

roků byl zaznamenán mírný pokles velikostí strachů, avšak ten je mezi kategoriemi 

nerovnoměrný. 

Pokles strachu ze tmy, lékaře a pobytu sám doma nasvědčuje vzrůstající samostatnost dětí. 

Děti v průběhu vývoje pravděpodobně zažily více situací, kdy byly daným situacím 

vystaveny, díky čemuž na děti nepůsobí natolik hrozivě. Stejně tak mohou mít děti více 

zkušeností se zvířaty z jejich okolí. Z toho vyvozujeme, že největší vliv na změnu intenzit 

strachů během dvou let má přímá zkušenost dětí se strachem reprezentujícími objekty. 

Překvapující je nízký pokles strachu ze strašidla a z bubáka pod postelí. Vývoj strachů 

z nereálných bytostí neprobíhá skokovitě, nýbrž je jejich ústup vymezen postupným a mírným 

snižováním hodnot (s rychlejší eskalací u dívek, viz výše).  
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Tab. 3.1 Intenzity strachů dětí z předchozího a současného výzkumu. Hodnoty představují průměry 

uváděných intenzit strachů na škále 0-4. Tučné zvýraznění označuje 5 nejvyšších hodnot u dané třídy. Symbol 

* označuje skupiny, mezi kterými byl zjištěn statisticky významný rozdíl (p < 0.05). 

  Děti 1 Děti 2   

Nebezpečné zvíře 3,06 2,67 * 

Tma 1,76 1,20 * 

Ztracení se 2,52 2,51   

Pavouk pod postelí 1,05 1,06   

Oheň 1,65 1,57   

Strašidlo 2,2 2,10   

Voda 1,67 1,29   

Ostrý předmět 1,78 1,62   

Lupič 2,43 2,55   

Stršidelný film 1,48 1,51   

Lékař 1,61 1,01 * 

Sám doma 0,99 0,64 * 

Bubák pod postelí 1,85 1,78   

Divný člověk 1,84 1,72   

Vysoká výška 1,43 1,41   

Zbraň 2,18 2,25   

Odpor budící zvíře 1,06 1,03   

Bouřka 

 

0,72   

 

Tabulka 3.2 zobrazuje výsledky porovnání dat mezi skupinami příbuzní 1 a příbuzní 2. 

Nejintenzivnějšími kategoriemi strachů u třídy příbuzní 1 jsou nebezpečné zvíře, ztracení se, 

strašidlo, divný člověk, lupič a lékař. U skupiny příbuzní 2 jimi jsou kategorie nebezpečné 

zvíře, ztracení se, lupič, divný člověk, strašidlo. Výsledky jsou v souladu s dřívějšími 

zjištěními. Pětice strachů je u obou skupin stejná s výjimkou přítomnosti kategorie lékař         

u třídy příbuzní 1. Podobně jako u dětí byl zaznamenán propad kategorie strašidlo. Během 2 

let se struktura nejsilnějších strachů dětí podle příbuzných nezměnila.  

Statisticky významný rozdíl byl zjištěn u kategorií nebezpečné zvíře a vysoká výška, kdy          

u obou kategorií byla vyšší hodnota u skupiny příbuzní 2. U zbylých kategorií nebyly                 

mezi příbuznými nalezeny výraznější odchylky, ani převaha vyšších intenzit. Zdá se, že 

pohled příbuzných na velikost strachů u dětí zůstává během dvou let stabilní s mírným 

příklonem k předpokladům vyšších strachů u starších příbuzných. 

U příbuzných nebyl vzrůst intenzit strachů z reálně ohrožujících předmětů (lupič, zbraň, divný 

člověk) podpořen statisticky významným rozdílem mezi skupinami. Přesto z pohledu průměrů 

zde jsou zaznamenány vyšší intenzity u skupiny příbuzní 2. Lze předpokládat, že                     

při porovnání skupin více homogenních (tzn. při nesmíchání dvou tříd do jedné skupiny, jako 
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v tomto případě) a v případě delší časové prodlevy by rozdíly byly výraznější. Je možné, že 

příbuzní v omezené míře vnímají přesun aktuality strachů u dětí. 

Tab. 3.2 Intenzity strachů u příbuzných z předchozího a současného výzkumu. Hodnoty představují 

průměry uváděných intenzit strachů na škále 0-4. Tučné zvýraznění označuje 5 nejvyšších hodnot u dané třídy. 

Symbol * označuje skupiny, mezi kterými byl zjištěn statisticky významný rozdíl (p < 0.05). 

  Příbuzní 1 Příbuzní 2   

Nebezpečné zvíře 1,71 2,03 * 

Tma 1,04 1,16   

Ztracení se 1,58 1,68   

Pavouk pod postelí 1,33 1,25   

Oheň 0,53 0,62   

Strašidlo 1,56 1,42   

Voda 0,91 1,00   

Ostrý předmět 0,62 0,80   

Lupič 1,39 1,68   

Stršidelný film 1,16 1,19   

Lékař 1,39 1,01   

Sám doma 0,74 0,49   

Bubák pod postelí 0,71 0,68   

Divný člověk 1,41 1,65   

Vysoká výška 0,67 1,00 * 

Zbraň 0,78 1,18   

Odpor budící zvíře 1,34 1,55   

Bouřka   0,96   
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3.2 Rozhovorová část 

Rozhovorová část práce se zaměřuje na představy dětí o strašidlech. Sběr dat probíhal 

prostřednictvím krátkého individuálního rozhovoru s dítětem. Získaná data byla následně 

roztříděna do kategorií. Rozhovorová část práce se zabývá porovnáním zastoupení kategorií    

a z toho vzešlými výsledky.  

3.2.1 Metoda výzkumu 

3.2.1.1 Výzkumný soubor 

Výzkumný vzorek je tvořen 33 (17 dívek, 16 chlapců) dětmi ze dvou mateřských škol a 1. a 2. 

tříd dvou základních škol a 36 (19 dívek, 17 chlapců) dětmi ze 4. tříd základní školy. Subjekty 

byly vybrány na základě jejich participace v předchozím výzkumu. Všechny školy se nachází 

ve Středočeském kraji, okrese Praha-Východ. 

Nezdařilo se vyhledat všechny děti, které se účastnily předešlého výzkumu. Z toho důvodu je 

výzkumný soubor menší než u předchozí studie. Všechny děti, kterým byl nabídnut 

opakovaný rozhvor o strašidlech, se s výjimkou jedné dívky z mateřské školy rozhodly znovu 

účastnit.  

3.2.1.2 Rozhovor 

Rozhovor s dětmi probíhal v mateřské či v základní škole. Děti navštěvující první mateřskou 

školu byly dotazovány ve společné místnosti s dalšími dětmi, avšak v odděleném koutku, 

který jim zajišťoval určitý stupeň soukromí. V druhé mateřské škole byly děti vyzpovídány 

v místnosti oddělené posuvnou zástěnou od prostor, kde si ostatní děti hrály. V případě, že 

vybrané dítě bylo ochotno účastnit se výzkumu, bylo odvedeno do příslušného místa                     

a usazeno za stůl vedle examinátora. Následně započal rozhovor. 

Děti ze základní školy byly postupně během vyučovací hodiny vyvolávány na chodbu školy, 

kde stála připravená lavice. Děti byly usazeny do lavice vedle examinátora a ihned s dítětem 

započal rozhovor.  

3.2.1.3 Struktura rozhovoru 

Rozhovor měl polostrukturovanou formu. Po úvodních otázkách, kdy děti uvedly své jméno             

a věk, následovala otázka, jaké znají pohádky. Jejím účelem bylo zmírnění tenze dětí                
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a navození přátelské atmosféry. Poté co uvedly pohádky, jež se jim líbí, byl rozhovor 

převeden na hlavní téma – strašidla. Nejprve byly dotázány, zda již někdy nějaké viděly. Byly 

vyzvány, aby uvedly, jaká strašidla znají a kterého z nich se bojí nejvíce. 

Strašidlo, kterého se bojí nejvíce, pak měly za úkol popsat – jak vypadá, zda nosí oblečení, 

zda drží něco v rukách apod. Následně měly vymyslet, kde by se dalo na takové strašidlo 

narazit, jak by strašidlo nejspíš zareagovalo, kdyby se s ním setkaly, a jak by zareagovaly ony. 

Konečně měly uvést, čeho dalšího se, kromě strašidel, bojí. 

Vždy, když dítě uvedlo nejasnou odpověď, bylo vyzváno, aby svoji odpověď blíže 

specifikovalo pro vytvoření jasné představy pojmu. 

Posloupnost otázek byla následující: 

1) Jaké znáš pohádky? 

2) Jaká znáš strašidla? 

3) Viděl jsi už někdy nějaké? 

4) Kterého strašidla se nejvíce bojíš? 

5) Kde bys strašidlo mohl potkat? 

6) Jak by strašidlo nejspíše zareagovalo, kdyby tě potkalo? 

7) Jak bys zareagoval, kdyby tě potkalo? 

8) Čeho dalšího se bojíš kromě strašidel? 

V rámci polostrukturovaného rozhovoru se mohlo pořadí otázek změnit. Děti byly vždy 

dotázány na všechny z výše uvedených otázek. 

3.2.1.4 Analýza dat 

Odpovědi na otázky 2, 4, 5, 6, 7 a 8 byly roztříděny do kategorií podle hlavních charakteristik, 

které byly určeny předem. Tyto klíčové charakteristiky jsou popsány u každé z kategorií níže. 

Pokud pojem neobsahoval žádný bod, na jehož základě by se mohl přiřadit ke kategorii, byl 

zařazen do kategorie jiné. Použité kategorie byly převzaty z předešlého výzkumu pro možnost 

porovnání s předchozími daty. Zastoupení kategorií je procentuálně vyjádřeno v tabulkách 

níže. Velikosti zastoupení byly u kategorií porovnány v závislosti na věku a pohlaví dětí                   

a posléze celkově vůči jejich zastoupení v předchozím výzkumu. Skupiny v tabulkách jsou 

označeny následovně: 
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U porovnávání mladších a starších dětí jsou žáci současného výzkumu nazýváni žáci 2. třídy 

a žáci 4. třídy. Dětem z minulého výzumu byl přiřazen název žáci mateřské školy a žáci 

základní školy. 

U porovnání pohlaví byli žáci současného výzkumu zařazeni pod skupiny dívky 2 a chlapci 

2, žáci minulého výzkumu pod označení dívky 1 a chlapci 1. 

Konečně u celkového porovnání skupin byly třídy nazvány diplomový výzkum a bakalářský 

výzkum. 

3.2.2 Výsledky 

V následující kapitole jsou předloženy výsledky výzkumu. U každé z otázek jsou uvedeny 

kategorie, do kterých se zařazovaly odpovědi, a jejich charakteristika, tabulka znázorňující 

procentuální poměr odpovědí u jednotlivých skupin a komentář k jejich rozložení.  

3.2.2.1 Jaké zná strašidla? 

Děti měly odpovědět na otázku, která strašidla znají. Odpovědi byly rozřazeny do 10 skupin: 

čerti, nehmotní nemrtví, hmotní nemrtví, monstra, zvířata, hodná strašidla, lidová strašidla, 

čarodějnice, ještěři a jiné. Celkový počet odpovědí byl 157. 

Čerti 

Do kategorie spadala všechna strašidla, která souvisí s peklem – tedy především čerti, ale také 

lucifer. Čerti by se dali zařadit do lidových strašidel, avšak ve folklóru mají jedinečné 

postavení, kvůli kterému bylo rozhodnuto pro jejich samostatné třídění. Čerti svoji podobu 

odvozují z kozla, jehož atributy jsou přítomny i v čertově personifikované osobě. Vondráček 

s Holubem uvádí, že čerti a ďáblové jsou spojováni s lidskou vinnou a neodpouštějícím 

tlakem Superega, jehož jsou čerti zástupci (1993). V Čechách jsou spekulativně čerti pro děti 

nejreálnějším strašidlem kvůli jejich návštěvám domácností během předvečera svátku svatého 

Mikuláše. Celkový počet odpovědí byl: 18.  

Do kategorie spadají odpovědi: čert (17 krát), lucifer. 

Nehmotní nemrtví 

Kategorie nemrtvých byla rozdělena do dvou skupin – nehmotní a hmotní nemrtví. Obě 

skupiny mají společný základ – tvoří je strašidla, která mají blízký vztah ke smrti. Většinou se 
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jedná o mrtvé lidi, kteří se vrací ze záhrobí na zem. Podle legend se nemrtví vraceli z hrobu 

s cílem poradit či varovat živé, případně bylo jejich bloudění po světě trestem za pozemské 

hříchy (Vondráček a Holub, 1993). Tato podoba strašidel má dlouhou historickou tradici, jež 

je výrazná především v pozdním středověku západní, střední a jižní Evropy (Schmitt, 2002). 

Zatímco kategorii hmotní nemrtví tvoří strašidla, která vlastní pevnou tělesnou schránku, 

nehmotní nemrtví jsou bytosti éterické substance. V minulosti se jednalo o revenanty, duchy, 

poltrgaisty či bílé paní.  

Hranice mezi hmotnými a nehmotnými nemrtvými se může zdát občas nejasná, avšak 

v případě odpovědí dětí není obtížně tyto kategorie rozlišit. V představách dětí jsou nehmotní 

nemrtví většinou vnímáni jako bílý obláček s očima, ve kterém se ztrácí lidská fyziognomie. 

Představy jsou nejspíše určovány podobou strašidel v pohádkách (O zvířátkách pana Krbce, 

Casper apod.). Celkový počet odpovědí byl: 52. 

Do kategorie spadají odpovědi: duch (36 krát), bubák (8 krát), bílá paní (3 krát), mozkomor (2 

krát), strašidlo mrašidlo, strašidýlka, dundelice. 

Hmotní nemrtví  

Hmotní nemrtví si při návratu na zem zachovali své pozemské tělo. V legendách se příslušníci 

této kategorie vraceli buď jako sluhové prostřednictvím nekromantie (např. na Haiti v podobě 

zombie), jako oběti trestu za svůj špatný pozemský život nebo svévolně s cílem obelstít smrt 

(upíři). Podobu (případně její zbytky) si zachovávají lidskou a lze tak uvažovat o možném 

fyzickém ohrožení člověka, který by se s nimi setkal. Především u upírů (a dnes u popkultury 

zombie) je silný aspekt kradení života přes pozření části těla druhého člověka – nejčastěji 

mladých žen. Hmotní nemrtví mají v naší kultuře velký vliv kvůli vrozené lidské fascinaci 

smrtí a snaze si smrt vysvětlit, případně ovládnout (Vondráček a Holub, 1993). 

V odpovědích dětí se objevovaly v současné kultuře rozšířené (Platis, 2013) postavy zombie, 

dále upíři či kostlivci a smrtky. Často byly chápány jako postavy vyzbrojené meči či jinými 

zbraněmi a připravené na boj. Celkový počet odpovědí byl: 30. 

Do kategorie spadají odpovědi: upír (13 krát), zombík (6 krát), kostlivec (5 krát), zombie (4 

krát), kostry, kostra.  
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Monstra 

Skupina monster obsahuje strašidla podobná lidem, jejichž těla jsou zdeformovaná                        

a důsledkem toho hrůzostrašná. Spadají sem zmutovaní lidé, lidé bez jistých částí těla                  

či naopak s připojenými částmi zvířecími. Kategorie je blízká lidovým strašidlům, jejíž 

zástupci mohou být znetvoření, avšak tato proměna není tak patrná a navíc se na rozdíl                 

od monster vyskytují v lidových slovesnostech. Výjimkou je vlkodlak, jenž pro svoji 

bestiálnost a strašidelnost byl přiřazen do kategorie monster.  

Do kategorie monster byli zařazeni také mumie a bezhlaví rytíři – strašidla, jež jsou v základu 

spjata se smrtí, ale u kterých dominuje příšerný zjev. Ten považujeme za silnější motiv 

k přiřazení, než spojení se smrtí, jež u dětí nejspíše ustupuje do pozadí. Celkový počet 

odpovědí byl: 34. 

Do kategorie spadají odpovědi: mumie (6 krát), vlkodlak (5 krát), bezhlavý rytíř (3 krát), 

příšery (2 krát), slander, démon, člen ruského experimentu, chlap bez nosu, socha v muzeu, 

Freddie, vetřelec, slanderman, člověk z hororu, zmutovaný člověk, monstra, strašák, fight 

night, skřeti, slizák, nazgůl, klaun, rytíř.  

Zvířata 

Kategorie zvířat obsahuje strašidla se zvířecí podobou, která mohou být doupravena 

nenormální velikostí, zbarvením apod. Zvířata bývala často se strašidly spojována a strašidla 

se do jejich podoby podle pověstí uměla často měnit (vodník na sumce či koně, čert na 

černého kozla, kočku nebo psa, upír na netopýra apod.). Zvířata také uměla předpovídat 

špatné události či smrt blízkých. Znázorňovala zosobnění lidských vlastností a doprovázela 

pravá strašidla (Vondráček a Holub, 1993). Skupina neobsahuje volby ještěrů, které jsou 

uvedeny v samostatné kategorii ještěři (ta obsahuje zvířata vyhynulá či mystická, např. 

draky). Celkový počet odpovědí byl: 8. 

Do kategorie spadají odpovědi: vlk, medvěd, tygr, pavouk, měnící se myš, meluzína, netopýr, 

modrý skarabeus. 

Hodná strašidla 

Některá strašidla nejsou zlá, ale žádají od lidí pomoc, případně lidem pomáhají. Podle pověstí 

mohou lidem (povětšinou příbuzným) poradit, kde najít poklad, nebo je varovat                        

před nebezpečím hrozícím v budoucnu (Schmitt, 2002; Vondráček a Holub, 1993). Jako 
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magické hodné bytosti se u dětí vyskytují andělé, kteří doprovází čerta v předvečer svátku 

svatého Mikuláše, nebo strašidlo Emílek známé z dětské pohádky. Celkový počet odpovědí 

byl: 3. 

Do kategorie spadají odpovědi: Emílek (3 krát). 

Lidová strašidla 

Lidová strašidla jsou protagonisty českých pohádek a pověstí. Vyskytují se v příbězích           

a bájesloví jako rádci, ochránci nebo škůdci. Jako u většiny ostatních strašidel je jejich zjev 

často odvozen od zvířete. Vodník je tak podobný sumci, hejkal medvědu apod. Často je s nimi 

(podobně jako u čertů či čarodějnic) spojován pedagogický odkaz, který strašidlo pomáhá 

předávat – je nebezpečné koupat se v hluboké vodě a podobně je záhodno si v poledne 

odpočinout (Vondráček a Holub, 1993). Celkový počet odpovědí byl: 5. 

Do kategorie spadají odpovědi: vodník (2 krát), hejkal (2 krát), hastrman.   

Čarodějnice 

Čarodějnice jsou strašidla neobvyklá, neboť se jedná o lidské bytosti, které ale vládnou 

nečistou magickou silou. Často byly znázorňovány jako spojenkyně a služebnice ďábla. 

Scházely se při sabatech v lesích, kde vařily kouzelné lektvary a hřešily s ďáblem, kterému 

slibovaly věrnost líbáním jeho řiti. Ve středověku byly ženy považovány za náchylnější                

ke scestí ke zlým silám a ke službám ďáblu (Vondráček a Holub, 1993) a nejspíš právě proto 

jsou v pohádkách (a druhotně v odpovědích dětí) jako uživatelé magie častěji uváděny ženy 

než muži. Celkový počet odpovědí byl: 5. 

Do kategorie spadají odpovědi: čarodějnice (3 krát), ježibaba (2 krát). 

Ještěři 

Kategorie shrnuje volby draků, dinosaurů a jiných vlkých ještěrů. Ti byli přeřazeni                 

do samostatné skupiny z kategorie zvířata z důvodu jedinečného postavení draků (kteří se        

ve fantazii lidí objevili nejspíše kvůli nálezům praještěřích pozůstatků), jež mají odlišnou 

mytologii na rozdíl od jiných zvířat. Podobně jako většina zvířat i draci jsou vnímáni jako zlé 

bytosti. Charakteristický je pro ně velký poklad, nad kterým dlí, a vyžadování obětí od lidí 

(Vondráček a Holub, 1993). Celkový počet odpovědí byl: 2.  

Do kategorie spadají odpovědi: dinosaurus, drak. 
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Jiné 

Do této skupiny byly zařazeny odpovědi, jež se svými charakteristikami vymykaly zařazení 

do vymezených skupin. Ve výzkumu se u této otázky nevyskytly neobvyklé odpovědi, jež by 

nebylo možné zařadit. 

Prezentace výsledků 

V tabulkách níže jsou procentuálně vyjádřeny počty odpovědí od dětí. Zvolené skupiny dětí, 

jež se vzájemě porovnávají, jsou žáci 2. tříd X žáci 4. tříd; dívky X chlapci; mladší děti X 

starší děti. 

Tab. 4.1 Procentuální zastoupení voleb strašidel v závisloti na věku. Hodnoty v procentech označují zastoupení 

jednotlivých kategorií u každé ze skupin subjektů. 

  Ještěři Čerti 

Nehm. 

nemrtví 

Hmotní 

nemtví Monstra Zvířata 

Hodná 

str. 

Lidová 

str. Čarodějnice Jiné 

Mateřská 

škola 3,8 19,2 29,8 11,5 9,6 7,7 6,7 1,9 8,7 1,0 

Základní 

škola 0,8 8,5 23,7 19,5 18,6 9,3 1,7 13,6 2,5 1,7 

2. třída 1,5 17,9 37,3 16,4 9,0 10,4 3,0 1,5 3,0 0,0 

4. třída 1,1 6,5 30,4 20,7 31,5 1,1 1,1 4,3 3,3 0,0 

 

Tab. 4.2 Procentuální zastoupení voleb strašidel v závislosti na pohlaví. Hodnoty v procentech označují zastoupení 

jednotlivých kategorií u každé ze skupin subjektů. 

  Ještěři Čerti 

Nehm. 

nemrtví 

Hmotní 

nemtví Monstra Zvířata 

Hodná 

str. 

Lidová 

str. Čarodějnice Jiné 

Dívky 1 3,9 16,5 25,2 9,7 14,6 13,6 2,9 6,8 4,9 1,9 

Chlapci 1 0,8 10,9 27,7 21,0 14,3 4,2 5,0 9,2 5,9 0,8 

Dívky 2 1,3 12,5 36,3 15,0 20,0 5,0 3,8 2,5 3,8 0,0 

Chlapci 2 1,3 10,1 30,4 22,8 24,1 5,1 0,0 3,8 2,5 0,0 
 

Tab. 4.3 Procentuální zastoupení voleb strašidel v předešlém a současném výzkumu. Hodnoty v procentech označují 

zastoupení jednotlivých kategorií u obou skupin subjektů. 

  Ještěři Čerti 

Nehm. 

nemrtví 

Hmotní 

nemtví Monstra Zvířata 

Hodná 

str. 

Lidová 

str. Čarodějnice Jiné 

Celkem 

bakalářský 

výzkum 2,3 13,5 26,6 15,8 14,4 8,6 4,1 8,1 5,4 1,4 

Celkem 

diplomový 

výzkum 1,3 10,1 33,3 18,9 22,0 5,0 1,9 3,1 3,1 0,0 
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Nejpočetněji zastoupenou kategorií u dětí ze 2. třídy jsou nehmotní nemrtví (37,3 %); druhou 

jsou čerti (takřka 18 %) a třetí hmotní nemrtví (16,4 %). 10% obsazení dosáhla skupina 

zvířata a 9 % odpovědí spadá do kategorie monstra. Zbylé kategorie jsou hodná strašidla (3 

%), čarodějnice (3 %), lidová strašidla (1,5 %) a ještěři (1,5 %).  

Děti docházející do 4. třídy volily nejčastěji strašidla spadající do kategorií monstra (31,5 %), 

nehmotní nemrtví (30,4 %) a hmotní nemrtví (20,7 %). Kategorie čerti obsahuje 6,5 % všech 

odpovědí, lidová strašidla 4,3 %, čarodějnice 3,3 % a ještěři, zvířata a hodná strašidla 

obsahují každá 1,1 % odpovědí. 

Dívky volily nejčastěji strašidla spadající do kategorie nehmotní nemrtví (36,3 %), monstra 

(20 %), hmotní nemrtví (15 %) a čerti (12,5 %). Kategorie zvířata shrnuje 5 % odpovědí, 

hodná strašidla, stejně jako čarodějnice, obsáhly 3,8 % odpovědí, lidová strašidla 2,5 %                

a ještěři 1,3 %.    

Nejpočetněji obsazené kategorie u chlapců jsou nehmotní nemrtví (30,4 %), monstra (24,1 

%), hmotní nemrtví (22,8 %). Čerti obsahují 10,1 % odpovědí, zvířata 5,1 %, lidová strašidla 

3,8 %, čarodějnice 2,5 % a ještěři 1,3 %. Hodné strašidlo neuvedl žádný z chlapců.  

V celkovém součtu byly v odpovědích nejčastěji zaznamenány odpovědi spadající                

do kategorie nehmotní nemrtví (33,3 %). Následují skupiny monstra (22 %) a hmotní nemrtví 

(18,9 %). Desetiprocentní hranici překročila také skupina čerti (10,1 %). Zbylé kategorie 

získaly 5 či méně procent. 

Komentář 

V práci se objevil malý vliv draků a jiných ještěrů na oblast dětských strašidel. Děti z 2.             

i 4. třídy je uvedly pouze jednou. I když nejsou zcela opomenuti, nepředstavují vzor 

klasického strašidla. 

U kategorie čerti se objevilo snížení zastoupení u starších dětí z 18 % na 7 %. Trend 

postupného a soustavného snižování významu čertů v dětské fantazii je podpořen v obou 

výzkumech. Čerti zaujímají nejvýznamnější roli v dětské fantazii u mladších dětí, kdy se 

v nich pravděpodobně manifstuje strach z odloučení od rodiny a imperativ poslouchat rodiče. 

Během předvečera svátku svatého Mikuláše mohou být děti vystaveni přímému setkání 

s lidmi přestrojenými za tyto bytosti, což je situace u strašidel ojedinělá. Zdá se, že 
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s rostoucím věkem děti přestávají čerty vnímat jako vážnou hrozbu. Důvodem může být větší 

zkušenost s rituálem návštěvy čerta, případně odhalení jejího sehrávání dospělými.  

Nehmotní nemrtví jsou nejpočetnější kategorií strašidel výzkumu. U dětí z 2. tříd zahrnovala 

skupina 37 % odpovědí, u starších dětí 30 %. Nehmotní nemrtví jsou pro svoji mlhavost                

a nejasnou konturu nejblíž představě strašidla jako nepopsatelné entity, kterou nelze definovat 

(viz teoretická část). V předešlém výzkumu byla u předškolních dětí kategorie také 

zastoupena nejvíce, avšak u dětí ze základní školy jejich počet klesl. V představované studii je 

jejich počet u dětí 2. tříd opět vysoký, ale patrný je obdobný pokles u žáků ze 4. tříd. Počet 

nehmotných strašidel klesá mírně a jejich vliv je přítomen i u starších dětí. Zdá se, že se 

člověk strachu z nehmotných, neuchopitelných a nepopsatelných strašidel nezbavuje ani 

s rostoucím věkem. Strach z nehmotných nemrtvých nejspíš souvisí s neurčitou úzkostí, jež se 

může snadněji transformovat do jejich podoby. V takovém případě by se do nehmotných 

strašidel reflektovala lidská úzkost a do strašidel hmotných strach z reálných předmětů              

a vztahů. Velkému zastoupení nehmotných strašidel může napomáhat jejich časté zobrazování 

v dětských pohádkách.     

Hmotní nemrtví patří k silně zastoupené kategorii. Ve 2. třídě v sobě skupina zahrnula 16 %          

a ve 4. třídě 21 % odpovědí. Nárůst jejich počtu byl s věkem zaznamenán již v předešlé práci. 

Nezdá se, že by hmotní nemrtví nahrazovali nehmotné. Pravděpodobněji je doplňují a vytváří 

reprezentaci pro odlišný typ strachu než duchové. Hmotní nemrtví na sebe mohou (podobně 

jako monstra) navázávat strachy z reálných hrozeb – z přepadení, z ostrých předmětů, 

z loupeže apod. Strach z hmotných nemrtvých je tím způsobem strachem z ohrožení vlastního 

těla. Tento strach roste spolu s uvědomováním si vlastní smrtelnosti a zranitelnosti 

(Langmeier a Krejčířová, 2006), jehož projevy by byly doprovázené růstem strachu              

ze strašidel podobných reálným hrozbám (lupičům, vrahům). Dalším možným důvodem 

vysokého zastoupení hmotných strašidel je jejich zaměřenost na požírání obětí (zombie, upír). 

Strach z nich může demonstrovat strach z vlastního pozření, z přenesní vlastní osoby do těla 

druhého (v podstatě návrat do lůna), což je de facto obrazem úplného vymazání lidské 

existence. Tento strach může být v nevědomí silný i u dospělých lidí (v určitých zemích může 

mít i reálnou podobu, viz rituály primitivních společenství s pozřením srdce protivníka). Se 

strachem z pozření souvisí hrozba nakažení; upír (dnes spíše zombie) může druhého nakazit                   

a tím se oběť sama stane upírem. Do strašidla se tak může přesouvat strach ze sociálního 

vyloučení, jehož prostřednictvím (podobně jako hrou „na babu“) se s ním člověk vyrovnává. 

Opět by se tím vysvětloval růst vlivu strachu z nemrtvých u starších dětí, kteří začínají silněji 
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pociťovat úzkost ze sociálních situací (viz teoretická část). Zvláštností je volba upírů. Takřka 

polovinu ze všech voleb upíra (6 z 13) byla získána od dívek ze 4. třídy (celkově u dívek 

je kategorie hmotní nemrtví tvořena ze 2/3 volbami upírů). Postava upíra je spojena s trvalým 

mládím, které je vykoupeno přenesením tělních tekutin z člověka do jeho těla přes proces 

sání. Sání cizích tekutin je do vysoké míry intimní záležitostí, jež v sobě může nést sadistický 

a zároveň erotický náboj. Zájem dívek o upíry lze vykládat jako znak nastupující puberty             

a narůstající dívčí fascinace lidskou erotikou, což může být podpořeno dalšími vlastnostmi 

upíra, jež člověka vábí – věčné mládí či morální nezávislost.    

Velmi výrazný rozdíl v zastoupení kategorie mezi mladšími a staršími dětmi je u skupiny 

monstra. Děti ze 2. třídy je uvedly v 9 % případů. U dětí ze 4. třídy tvoří 32 % všech voleb. 

Nárůst může souviset s uvedeným zaměřením dětí na své tělo. Lze předpokládat, že starší děti 

strach ze zranění a vlastního zániku přenáší do strašidel s reálnějším tělem, které je podobné 

člověku (jako je např. zmutovaný člověk apod.), a které může dítěti fyzicky snadno ublížit. 

Podoba takových strašidel je nejspíš odrazem strašidelného mainstreamu dospělých jedinců. 

Strach ze smrti a zranění se promítá do současných hororů a dobrodružných filmů, kde se 

tento typ strašidel vyskytuje. Reálné hmotné nebezpečí je pro lidi, zdá se, jedním 

z nejaktuálnějších a nejsilnějších zdrojů strachů.  

Kategorie zvířata tvoří u dětí ze 2. třídy 10 % odpovědí. Početní zastoupení kleslo ve 4. třídě 

na 1 % odpovědí. Jedná se o opačný proces, než jaký byl zjištěn u rozdílů mezi dětmi 

předškolními a ze základní školy, kdy byl s věkem přítomen mírný nárůst odpovědí. Nárůst 

strachu ze zvířat byl předpokládán i u dětí 4. tříd, neboť se jedná o bytosti, které i v reálných 

situacích ohrožují zdraví člověka a které tak více odpovídají strachu z reálných hrozeb. Pokles 

zastoupení lze dávat do souvislostí s formou zvířat, kerá překračuje hranici mezi strašidlem             

a reálnou hrozbou. Starší děti nemusí zvířata brát v úvahu jako strašidla, neboť pro ně existují 

jako opravdoví živočichové. Pokles zastoupení zvířat je důsledkem ustanovení stabilnější 

hranice mezi reálným a fantazijním světem u starších dětí (Morison a Gardner, 1978; Samuels 

a Taylor, 1994). 

Hodná strašidla představují 3 % odpovědí dětí z 2. tříd a 1 % odpovědí dětí ze 4. tříd. Skupina 

je početně nízce obsazená, což je v souladu s dlouhodobým trendem. Starší děti mají pojem 

strašidel ostřeji specifikovaný a nejspíše u nich nezahrnuje strašidla hodná, se kterými by se 

mohly domluvit. To souvisí s postupnou ztrátou mentálních reakcí na potenciální setkání 

s nebezpečím. Starší děti nepředpokládají, že mohou mít strašidlo pod kontrolou, a nejspíš 
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proto ani nepřikládají setkání s hodným strašidlem velkou váhu (Sayfan a Lagattuta, 2009). 

Souvislost lze nalézt se snížením vlivu čertů, spolu s kterými může klesat i vliv andělů, jako 

jejich morálních protikladů.  

Kategorie lidových strašidel shrnuje u dětí 2. třídy 1 % odpovědí a u dětí 4. třídy 4 % 

odpovědí. Lidová strašidla nejsou pro děti aktuálním objektem zájmu, přesto vliv tradic 

nejspíše nezmizí ani u starších dětí, jak je vidno z nárůstu počtu zástupců u dětí ze 4. třídy. 

Vysoký počet zástupců zjištěný v předchozím výzkumu se neobjevuje. To podporuje tezi, že 

minulý vysoký počet lidových strašidel byl částečně zapříčiněn obsahem školní výuky.    

Kategorie čarodějnice byly u obou skupin obsazeny 3 % všech odpovědí. Pokračuje snižování 

počtu voleb čarodějnic u dětí. Důvodem může být, že čarodějnice ve své podobě nemají 

nepřirozenou podobu – jedná se o lidi s nadpřirozenými schopnostmi. Pokles odpovědí může 

znamenat zlepšení rozlišovací hranice mezi realitou a fantazií (viz kategorie zvířata výše).  

Rozdíly při srovnání kategorií mezi skupinami dívek a chlapců jsou největší u skupin 

nehmotní (36 % dívky, 30 % chlapci) a hmotní nemrtví (15 % dívky, 23 % chlapci). Větší 

zastoupení nehmotných nemrtvých u dívek, jak bylo předloženo v předchozím výzkumu, 

nebylo zjištěno – trend byl spíše opačný. Důvodem může být, že dívky mají větší počet 

nespecifikovaných strachů, které se tak mohou transformovat do podoby duchů. Za další 

vysvětlení lze považovat, že se dívky nedostávají tak často do styku s počítačovými hrami                

a jinými fenomény, kde se vyskytují monstra či příšery spadající do hmotných nemrtvých. 

Důsledkem toho může být, že se v nepřímé úměře k nižšímu vlivu těchto kategorií význam 

nehmotných nemrtvých zvyšuje (Griffiths, 1997). 

Vyšší počet odpovědí hmotných nemrtvých u chlapců lze vysvětlit větší obeznámeností 

chlapců s počítačovými hrami (Griffiths, 1997). Je zajímavé, že ačkoli dívky uvádí menší 

počet hmotných nemrtvých, je jejich počet upírů vyšší než u chlapců (viz výše). Je možné, že 

dívky začínají sledovat a číst romantické romány o upírech, pročež jsou pro ně upíři 

atraktivnější volbou než pro chlapce. 

Zajímavé je rozložení odpovědí v kategorii hodná strašidla, jehož zástupce neuvedl žádný 

z chlapců. Chlapci vnímají strašidla častěji jako nebezpečné entity. To, že je vnímají jako 

nebezpečnější, může souviset s větším strachem o své tělo. Je možné, že chlapci ve starším 

věku nepředpokládají, že by se mohli setkat se strašidlem nepředstavující hrozbu. Nepřátelství 

tedy očekávají, na základě čehož lze předpokládat, že vnímají ohrožení svého těla intenzivněji 
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než dívky (viz také větší počet monster a hmotných nemrtvých). Důvodem je nejspíše 

postupné přejímání mužské role ve společnosti, jež je v určitých ohledech rizikovější než role 

ženy. 

3.2.2.2 Kterého strašidla se nejvíce bojí?  

Z uvedených strašidel si měl respondent vždy vybrat jedno, kterého by se bál nejvíce. Celkem 

zde figuruje 69 odpovědí. Strašidla byla roztříděna podle stejného vzoru jako předešlá skupina 

do kategorií čerti, nehmotní nemrtví, hmotní nemrtví, monstra, zvířata, hodná strašidla, 

lidová strašidla, čarodějnice a ještěři. Popis skupin je uveden výše. Následuje výpis strašidel. 

Čerti: čert (5 krát), lucifer. 

Nehmotní nemrtví: duch (19 krát), bubák (4 krát), dundelice, strašidlo mrašidlo, strašidýlka. 

Hmotní nemrtví: zombík (5 krát), upír (4 krát), kostlivec. 

Monstra: mumie (3 krát), bezhlavý rytíř (2 krát), vlkodlak (2 krát), člen ruského 

experimentu, člověk z hororu, démon, fight night, příšery, skřeti, slender, socha v muzeu, 

zmutovaný člověk. 

Zvířata: meluzína, měnící se myš, pavouk. 

Hodná strašidla: Emílek. 

Lidová strašidla: hejkal (2 krát). 

Čarodějnice: ježibaba (2 krát), čarodějnice. 

Ještěři: dinosaurus, drak. 

Výsledky 

V tabulkách níže jsou procentuálně vyjádřeny počty odpovědí od dotazovaných skupin. 

Zvolené skupiny jsou žáci 2. tříd X žáci 4. tříd; dívky X chlapci; mladší děti X starší děti. 

Nejpočetněji zastoupenou kategorií u dětí ze 2. tříd byli nehmotní nemrtví (54,5 %). 

S odstupem za nimi následovaly kategorie čerti (15,2 %), hmotní nemrtví (9,1 %) a monstra 

(9,1 %). Zbývajícími kategoriemi byly ještěři, zvířata, hodná strašidla, čarodějnice (po 3 %).  
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Děti ze 4. tříd volily nejčastěji kategorie monstra (36,1 %), nehmotní nemrtví (22,2 %)           

a hmotní nemrtví (19,4 %). Zbylé skupiny jsou zvířata (5,6 %), lidová strašidla (5,6 %), 

čarodějnice (5,6 %), ještěři (2,8 %) a čerti (2,8 %). 

 

Tab. 5.1 Procentuální zastoupení voleb nejhrozivějších strašidel v závisloti na věku. Hodnoty v procentech označují 

zastoupení jednotlivých kategorií u každé ze skupin subjektů. 

  Ještěři Čerti 

Nehm. 

nemrtví 

Hmotní 

nemtví Monstra Zvířata 

Hodná 

str. 

Lidová 

str. Čarodějnice Jiné 

Mateřská 

škola 0 35,0 45,0 5,0 5,0 2,5 0 0,0 7,5 0,0 

Základní 

škola 0 15,0 17,5 17,5 17,5 15,0 0 15,0 0,0 2,5 

2. třída 3,0 15,2 54,5 9,1 9,1 3,0 3,0 0,0 3,0 0 

4. třída 2,8 2,8 22,2 19,4 36,1 5,6 0,0 5,6 5,6 0 

 

Tab. 5.2 Procentuální zastoupení voleb nejhrozivějších strašidel v závislosti na pohlaví. Hodnoty v procentech označují 

zastoupení jednotlivých kategorií u každé ze skupin subjektů. 

  Ještěři Čerti 

Nehm. 

nemrtví 

Hmotní 

nemtví Monstra Zvířata 

Hodná 

str. 

Lidová 

str. Čarodějnice Jiné 

Dívky 1 0 30,0 32,5 7,5 10,0 7,5 0,0 7,5 2,5 2,5 

Chlapci 1 0 20,0 30,0 15,0 12,5 10,0 0,0 7,5 5,0 0,0 

Dívky 2 2,8 8,3 47,2 11,1 16,7 2,8 2,8 2,8 5,6 0,0 

Chlapci 2 3,0 9,1 27,3 18,2 30,3 6,1 0,0 3,0 3,0 0,0 
 

Tab. 5.3 Procentuální zastoupení voleb nejhrozivějších strašidel v předešlém a současném výzkumu. Hodnoty v 

procentech označují zastoupení jednotlivých kategorií u obou skupin subjektů. 

  Ještěři Čerti 

Nehm. 

nemrtví 

Hmotní 

nemtví Monstra Zvířata 

Hodná 

str. 

Lidová 

str. Čarodějnice Jiné 

Celkem bakalářský 

výzkum 0 25,0 31,3 11,3 11,3 8,8 0,0 7,5 3,8 1,3 

Celkem diplomový 

výzkum 2,9 8,7 37,7 14,5 23,2 4,3 1,4 2,9 4,3 0,0 

 

Nejpočetněji zastoupené kategorie u dívek byli nehmotní nemrtví (47,2 %), monstra (16,7 %), 

hmotní nemrtví (11,1 %) a čerti (8,3 %). Zbylé kategorie byly zastoupeny následovně: 

čarodějnice (5,6 %) a ještěři, hodná strašidla, zvířata, lidová strašidla po 2,8 %. 

Nejčastějšími volbami chapců byly odpovědi spadající do kategorií monstra (30,3 %), 

nehmotní nemrtví (27,3 %) a hmotní nemrtví (18,2 %). Dalšími kategoriemi jsou čerti (9,1 %), 

zvířata (6,1 %) a ještěři, lidová strašidla, čarodějnice (po 3 %).  
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V celkovém součtu byly nejpočetněji zastoupeny kategorie nehmotní nemrtví (37,7 %), 

monstra (23,2 %), hmotní nemrtví (11,3 %) a čerti (8,7 %). Zbylé kategorie měly následující 

zastoupení: zvířata (4,3 %), čarodějnice (4,3 %), ještěři (2,9 %), lidová strašidla (2,9 %), 

hodná strašidla (1,4 %).  

Celkové zastoupení kategorií minulého výzkumu bylo následující: nehmotní nemrtví (31,3 

%), čerti (25 %), hmotní nemrtví (11,3 %), monstra (11,3 %), zvířata (8,8 %), lidová strašidla 

(7,5 %), čarodějnice (3,8 %), jiné (1,3 %).    

Komentář 

Ještěři čítají necelé 3 % odpovědí a potvrdil se tak předchozí výsledek, že dinosauři ani draci 

nejsou významným představitelem strašidel. 

Kategorie čerti je ve 2. třídě zastoupena 15 % odpovědí. Tento počet odpovídá její velikosti 

tříd v předchozím výzkumu (15 %). Procentuální zastoupení se u dětí ve 4. třídě snížilo na 2,8 

%. Klesající strašidelnost a aktuálnost čertů s rostoucím věkem dětí se potvrdila. Důvod 

snižujícího se počtu voleb lze hledat v obeznámenosti s čerty u starších dětí, které mohly být 

čertům několikrát vystaveny. V přímé konfrontaci s čerty děti brzy zjistí, že se jedná                      

o přestrojené dospělé. Po odhalení podstaty svátku u dětí následuje strmý sestup intenzity 

strachu z čertů. S vyšším věkem se u dětí také mění oblíbené pohádky a filmy. Tradiční 

pohádky tak mohou být nahrazeny celovečerními filmy a zahraničními tituly, kde čerti (ani 

lidová strašidla) nevystupují. Nižší vystavování se čertům v médiích je nejspíše další příčinou 

snižování významu čertů. 

Kategorie nehmotní nemrtví je u žáků 2. tříd tvořena 54 % a u žáků 4. tříd 22 %. Nehmotní 

nemrtví jsou nejhrozivějšími strašidly u mladších dětí, ale jejich význam klesá u dětí starších. 

Opakuje se trend z minulého výzkumu. Překvapivé je velké zastoupení nehmotných strašidel 

u dětí z 2. tříd. V předchozím výzkumu byla kategorie u voleb přibližně stejně starých dětí 

zaplněna v 17 %. Potvrzuje se trend snižování významu nehmotných nemrtvých,              

avšak v nekontinuální formě (tzn. nárůst počtu u žáků 2. tříd a opět pokles u žáků tříd 4., viz 

shrnutí výsledků). 

Skupina hmotných nemrtvých zahrnuje u mladších dětí ze 2. tříd 9 % a u starších 19 % 

odpovědí. Zastoupení ve 4. třídě je nejvyšší ze všech 4 porovnávaných tříd (mateřská škola              

a třídy základní školy z předchozího výzkumu a 2. třídy a 4. třídy současného šetření). Nárůst 
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zastoupení může souviset s rozdílným okruhem nereálných jevů, kterým jsou děti 

vystavovány (filmy, počítačové hry) nebo s větším strachem z reálných hrozeb.     

U kategorie monstra byl zaznamenán velký nárůst v zastoupení odpovědí: z 9 na 36 %. 

Mohutný nárůst ve velikosti kategorie je v souladu s předpokládanými hypotézami 

představenými v minulém výzkumu. Monstra tak mohou reflektovat zvětšující se strach 

z ohrožení vlastního těla. I zde byla objevena diskontinuita mezi výzkumy.  

Kategorie zvířata je zastoupena nízkým počtem odpovědí. Strašidla v podobě hrozivých zvířat 

nejsou pro děti atraktivní. To může souviset s lepším rozlišením reálných a nereálných situací 

u starších dětí a přesného vymezení mezi těmito rovinami. Zvířata starší děti nemusí 

zařazovat do kategorie strašidel, ale do reálných nebezpečí, tudíž jimi nemohou být uvedena 

mezi strašidla, kterých by se nejvíce bály. 

U lidových strašidel byl zaznamenán silný pokles od výsledků z předešlého výzkumu. 

Důvodem toho je nejspíš předpokládaný vliv školní výuky, jenž v minulém výzkumu zvětšil     

u dětí vliv lidových strašidel. Lidová strašidla tak u dětí nepředstavují významnou kategorii. 

Hodná strašidla jsou zastoupena minimálně. Podobně u čarodějnic nebyl zjištěn výraznější 

odklon od trendu z předešlého výzkumu. Ani jedna ze skupin není u dětí výrazná.    

Porovnáme-li velikosti zastoupení kategorií u dívek a chlapců, nalezneme větší rozdíly                

u kategorií nehmotní nemrtví, hmotní nemrtví a monstra. Kategorie hmotní nemrtví a monstra 

jsou početněji zastoupeny u chlapců, což odpovídá výsledkům z minulého výzkumu. 

Důvodem může být častější vystavování se chlapců herním (Griffiths, 1997) i jiným médiím, 

kde se monstra i hmotní nemrtví objevují. Otázkou zůstává, proč je u dívek zastoupena 

kategorie nehmotní nemrtví v takové míře. Vysvětlení je uvedeno níže v souhrnu výsledků. 

3.2.2.3 Kde se vyskytuje strašidlo, kterého se dítě bojí nejvíce? 

Respondenti odpovídali na otázku, kde by se podle jejich názoru mohlo uvedené nejděsivější 

strašidlo vyskytovat. Děti mohly vybrat více možností a veškeré volby byly zaznamenány.  

Odpovědi byly rozřazeny do kategorií venkovní místa, čas, svět, peklo, strašidelná místa, 

domov, média, neví, nikde a jiné. Definice kategorií jsou uvedeny níže. Celkový počet 

odpovědí se rovná 133. 
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Venkovní místa 

Jedná se o lokace umístěné ve venkovním světě. Kontradikcí zde byly budovy či místa uvnitř 

budov. Nejčastěji se jedná o obecný popis venkovního prostředí (jako např. les, džungle 

apod.) než o specifické místo. Celkový počet voleb byl: 26. 

Do kategorie spadají odpovědi: les (15 krát), ulice (2 krát), bažiny, baráky, džungle, louka, 

město, poušť, skály, vedle školy, velké výšky.  

Čas 

Do kategorie čas spadaly odpovědi, které místo přesného místa odkazovaly na denní dobu, 

kdy se strašidlo objevuje. Celkový počet voleb byl: 11. 

Do kategorie spadají odpovědi: noc (6 krát), večer (3 krát), odpoledne, ráno. 

Svět 

Odpovědi označující jménem existující místo na zemi byly zařazeny do kategorie svět. Patří 

sem především názvy zemí světa. Do kategorie byla zařazena také odpověď „tam, kde žijí 

lvi“. Nejedná se o přesné uvedení místa, ale obahuje náznak geografického rozvržení světa 

dítěte pro výběr lokace, kam strašidlo umístilo. Celkový počet volb byl: 14. 

Do kategorie spadají odpovědi: Amerika (4 krát), Egypt (2 krát), Anglicko, Anglie, Hradec, 

Itálie, Kolín, Mexiko, Severní Amerika, tam, kde žijí lvi.  

Peklo 

Místům typickým pro čerty – peklům – byla vyhrazena speciální kategorie, jež se vyčlenila 

z kategorie strašidelná místa. Samostatné vymezení skupiny bylo vytvořeno z důvodu 

specifičnosti pekla, která vychází i z jedinečného typu jeho obyvatel. Celkový počet voleb 

byl: 5. 

Do kategorie spadají odpovědi: peklo (5 krát). 

Strašidelná místa 

Kategorie strašidelná místa zastřešuje odpovědi převážně lidských staveb (ale i přírodních 

útvarů), se kterými se často spojuje možný pobyt strašidel. Jedná se o budovy hradů, zámků, 

ale také hřbitovů, jeskyní či dolů. V literatuře či filmu jsou právě tyto místa typickým obydlím 
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strašidelných tvorů. Kromě těchto budov a podzemních prostr byly do kategorie zařazeny také 

objekty, u kterých děti přímo uvedly, že jsou temné či strašidelné (temné ulice apod.), což 

implikuje podobu místa, které je strašidelnější než obvykle. Celkový počet odpovědí byl: 44. 

Do kategorie spadají odpovědi: hrad (8 krát), jeskyně (8 krát), zámek (5 krát), hřbitov (4 krát), 

podzemí (2 krát), doly, kanál, město upírů, neobydlený dům, potrubí, sklepení, stará komora, 

staré budovy, starý dům, starý hrad, stará komora, strašidelný hrad, temná ulička, temné 

skály, temné ulice, tmavé chodby, věž.  

Domov 

Pokud děti udaly jako místo část obydlí, jeho okolí, případně místnot uvnitř domu, byla jejich 

volba zařazena do kategorie domov. Celkový počet voleb byl: 8. 

Do kategorie spadají odpovědi: sklep (2 krát), střecha (2 krát), postel, postýlka, půda, zahrada.   

Média 

Do kategorie média byly zařazeny odpovědi dětí, které zmiňovaly knihy, filmy či jiné 

platformy, ve kterých se strašidla mohou vyskytovat. Nejedná se o reálná místa, ale o příběhy, 

ze kterých se děti o strašidlech dozvídají. Celkový počet voleb byl: 5. 

Do kategorie spadají odpovědi: film (2 krát), pohádka (2 krát), minecraft.  

Tma 

Kategorie tma byla vydělena zvlášť z kategorie strašidelná místa. Podobně jako odpovědi 

peklo jsou odpovědi tma do značné míry specifické a jejich větší počet umožňuje oddělit je 

jako samostatnou skupinu. Celkový počet voleb byl: 5. 

Do kategorie spadají odpovědi: tma (4 krát), tma pod postelí. 

Nikde 

Odpovědi respondentů uvádějící, že nelze strašidlo nikde potkat byly zařazeny pod tuto 

skupinu. Celkem byly získány 3 odpovědi nikde. 

Jiné 

Kategorie zastřešuje odpovědi nespadající pod žádnou z výše uvedených skupin. Celkově se 

jedná o 4 volby.  
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Jedná se o odpovědi: muzeum, sny, školka, vedle školy. 

Neví 

Uvedl-li žák, že neví, kde by se strašidlo mohlo vyskytovat, zařadila se odpověď do této 

skupiny. Celkový počet odpovědí neví je 5. 

Výsledky 

V tabulkách níže jsou procentuálně vyjádřeny počty odpovědí od dotazovaných skupin. 

Zvolené skupiny jsou žáci 2. tříd X žáci 4. tříd; dívky X chlapci; mladší děti X starší děti. 

 

Tab. 6.2 Procentuální zastoupení voleb míst v závislosti na pohlaví. Hodnoty v procentech označují zastoupení 

jednotlivých kategorií u každé ze skupin subjektů. 

  

Venkovní 

místa Čas Svět Peklo 

Strašidelná 

místa  Domov Média Tma Sen Jiné Nikde Neví 

Dívky 1 17,7 9,7 11,3 11,3 16,1 14,5 4,8 1,6 1,6 3,2 1,6 6,5 

Chlapci 1 25,9 7,1 5,9 7,1 22,4 9,4 8,2 3,5 3,5 4,7 0,0 2,4 

Dívky 2 16,7 11,1 6,9 4,2 40,3 6,9 4,2 1,4 0,0 4,2 1,4 2,8 

Chlapci 2 23,0 4,9 14,8 3,3 29,5 4,9 3,3 6,6 0,0 1,6 3,3 4,9 
 

Tab. 6.3 Procentuální zastoupení voleb míst v předešlém a současném výzkumu. Hodnoty v procentech označují 

zastoupení jednotlivých kategorií u obou skupin subjektů. 

  

Venkovní 

místa Čas Svět Peklo 

Strašidelná 

místa  Domov Média Tma Sen Jiné Nikde Neví 

Celkem bakalářský 

výzkum 22,4 8,2 8,2 8,8 19,7 11,6 6,8 2,7 2,7 4,1 0,7 4,1 

Celkem diplomový 

výzkum 19,5 8,3 10,5 3,8 35,3 6,0 3,8 3,8 0 3,0 2,3 3,8 

 

Tab. 6.1 Procentuální zastoupení voleb míst v závisloti na věku. Hodnoty v procentech označují zastoupení jednotlivých 

kategorií u každé ze skupin subjektů. 

  

Venkovní 

místa Čas Svět Peklo 

Strašidelná 

místa  Domov Média Tma Sen Jiné Nikde Neví 

Mateřská 

škola 13,8 8,6 1,7 19,0 15,5 12,1 10,3 3,4 3,4 3,4 0,0 8,6 

Základní 

škola 28,1 7,9 12,4 2,2 22,5 11,2 4,5 2,2 2,2 4,5 1,1 1,1 

2.třída 14,5 7,2 14,5 7,2 31,9 8,7 5,8 4,3 0,0 2,9 0,0 2,9 

4. třída 25,0 9,4 6,3 0,0 39,1 3,1 1,6 3,1 0,0 3,1 4,7 4,7 
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Nejpočetněji zastoupenou skupinou u žáků 2. tříd byla strašidelná místa (31,9 %). 

Následovala venkovní místa (14,5 %), svět (14,5 %), domov (8,7 %), čas (7,2 %), peklo (7,2 

%), média (5,8 %), tma (4,3 %), jiné (2,9 %), neví (2,9 %).  

U dětí 4. tříd se v odpovědích nejčastěji vyskytovala místa spadající do kategorií strašidelná 

místa (39,1 %), venkovní místa (25 %), čas (9,4 %). Zbývající kategorie byly zaplněny 

následovně: svět (6,3 %), nikde (4,7 %), neví (4,7 %), domov, tma a jiné (všechny po 3,1 %), 

média (1,6 %). 

U dívek byly kategorie zastoupeny následovně: strašidelná místa (40,3 %), venkovní místa 

(16,7 %), čas (11,1 %), svět (6,9 %), domov (6,9 %), peklo (4,2 %), média (4,2 %), jiné (4,2 

%), neví (2,8 %), tma (1,4 %), nikde (1,4 %). 

Nejpočetněji zastoupené kategorie u chlapců byly strašidelná místa (29,5 %), venkovní místa 

(23 %) a svět (14,8 %). Zbylými kategoriemi byly tma (6,6 %), čas, domov a neví (všechny tři 

po 4,9 %), peklo, média, nikde (po 3,3 %) a jiné (1,6 %). 

V celkovém součtu byly kategorie s nejvíce odpověďmi strašidelná místa (35,3 %), venkovní 

místa (19,5 %), svět (10,5 %), čas (8,3 %). Zbylými kategoriemi zůstaly domov (6 %), peklo, 

média, tma, neví (všechny čtyři po 3,8 %), jiné (3 %), nikde (2,3 %).  

Procentuální zastoupení tříd v minulém výzkumu bylo následující: venkovní místa (22,4 %), 

strašidelná místa (19,7 %), domov (11,6 %), peklo (8,8 %), čas (8,2 %), svět (8,2 %), média 

(6,8 %), jiné (4,1 %), neví (4,1 %), tma (2,7 %), sen (2,7 %), nikde (0,7 %).    

Komentář 

Kategorie venkovní místa byla v zastoupení u 2. a 4. tříd (14 a 25 %) obdobná výsledkům 

z minulého výzkumu (13 a 28 %). Děti pokračují v zasazování strašidel do venkovních lokací. 

Venkovní místa reprezentují oblasti, ve kterých reálně existuje možnost poranění (v podobě 

úrazů či napadení zvířaty). Pokud starší děti volí více strašidel, které mohou reálně ublížit, je 

k tomu nárůst míst potenciálně nebezpečných adekvátní. Venkovní vzdálené lokace jsou 

oblíbeným místem dětí k zasazování strašidel nejspíše nejen pro svoji přirozenou 

nebezpečnost ale i pro nezmapovatelnost a tajemnost. Divočina zůstává pro děti nepříjemnou 

oblastí. 

Skupina čas vykazuje ve čtyřletém rozsahu stabilní zastoupení, jež se výrazněji nemění. Děti 

si stále uvědomují typické časové období, které je rizikovější ke střetnutí se s nestvůrami. 
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Takovým časem je především noc či večer. Vzhledem k tomu, že noc a s ní spojená tma byla 

odpradávna zdrojem tajemna a prostřednictvím toho také strachů, není s podivem, že se 

skupina udržuje v představách dětí. 

Zastoupení kategorie svět u dětí 4. třídy výrazně kleslo. Jedná se o propad, který je v rozporu 

s postupným narůstem zastoupení zjištěným dříve. Kategorie je podobná skupině venkovní 

místa v možném umístění jejich zástupců na mapě a v pocitu cizoty, které mohou vyvolávat. 

Přesto je jejich zastoupení vzhledem k věku opačné. Možným vysvětlením je, že ačkoli obě 

skupiny mají představu o zahraničních místech, nejsou pro starší děti tak tajemná jako lesy          

či bažiny. Ve větším věku se děti mohou pokládat za obeznámenější se zahraničními místy, 

tudíž v nich nevzbuzují vysokou míru strachu. Případně nepředpokládají, že by strašidla žila 

pouze v zahraničních oblastech, a zařazují je do bližších končin. Byl by potřeba větší 

výzkumný vzorek pro potvrzení klesající tendence.  

Kategorie peklo je zastoupeno ve 2. třídě 7 % odpovědí, ale ve 4. třídě chybí. Potvrdil se tak 

sklon k nižším volbám pekla u starších dětí. Peklo je nejvýznamnější u předškolních dětí,            

pro které je čert jedním z nejhrozivějších a nejaktuálnějších strašidel. S klesajícím počtem 

voleb čerta jako významného strašidla klesá i místo jejich pobytu - pekla. U starších dětí je 

čert zcela okrajovým typem strašidla; se strachem z něj (a se strachem z následků 

neuposlechnutí autority, který čert zprostředkovává) se v naprosté většině již vyrovnaly.      

Skupina strašidelná místa je u obou věkových tříd zastoupená nejpočetněji. Ve 4. třídě se její 

velikost ještě zvětšila. Je prokázáno, že strašidelná místa jsou u dětí se strašidly silně spjaty. 

Nárůst v zastoupení může být důsledkem zvyšování počtu voleb nemrtvých a monster, kteří 

se v daných lokalitách tradičně vyskytují. Druhým vysvětlením může být dětské pochopení 

rozdílu mezi fantazií a realitou – děti tak mohou vnímat strašidla jako fantazijní bytosti, které 

patří do nereálných a typizovaných hradů a zámků (na rozdíl od mladších dětí, kteří mohou 

předpokládat, že se lze se strašidlem setkat doma, ve světě apod.). 

Počet voleb spadajících do kategorie domov u dětí klesl. Starší děti tedy nevnímají svůj 

domov jako strašidelné místo. Pokles může souviset s vyšší soběstačností dětí, které mohou 

ve větší míře zůstávat samy doma. Se zvýšenou obeznámeností s domovem klesá vnímání 

domova jako strašidelné oblasti. 

Klesající tendenci lze spatřit u kategorie média. Ani u jedné ze dvou věkových tříd nedosáhla 

vysokých hodnot (pouze v minulém výzkumu u předškolních dětí dosáhla 10% hranice). 



76 
 

Nelze předpokládat, že by starší děti měly menší možnost vidět strašidla v pohádkách, filmech 

či hrách. Důvodedm snížení zastoupení tak nejspíš je zmíněné oddělení fantazijního                       

a reálného nazírání na strašidla. Starší děti nepředpokládají, že se mohou se strašidlem potkat 

ve hře nebo filmu, neboť ty jsou produktem lidské tvorby a není možné se do snu či pohádky 

přesunout. Pokud děti přistoupily na hru examinátora, zvolily pak pro strašidla oblast, která je 

alespoň teoreticky reálná. Opět to značí stoupající zaměření na realitu. Podporou této 

tendence je kategorie sen, jež se objevila v předchozím výzkumu, ale zde chybí. Zdůvodnění 

toho je stejné.  

Kategorie tma má minimální zastoupení. Prokazuje se tak, že tma není podle dětí pro strašidla 

nejtypičtějším prostředím. Nízké zastoupení temných lokací u starších dětí nejspíš reflektuje 

zmenšující se dětský strach ze tmy.  

Zbylých 9 % odpovědí spadá do kategorií jiné, nikde a neví. Zajímavá je pouze kategorie 

nikde, která byla nejvíce zastoupena u dětí ze 4. tříd. Některé starší děti tak pravděpodobně 

odmítly brát v úvahu možnost reálných strašidel.  

Rozdíly mezi pohlavími byly největší u kategorií venkovní místa, svět a strašidelná místa. Je 

zajímavé, že strašidelná místa jsou častěji zmiňována dívkami a ne chlapci, u kterých byla 

předpokládána větší obeznámenost s obydlími strašidel prostřednictvím počítačových her              

či sledováním filmů. Rozdíl mezi třídami v kategoriích strašidelná místa a svět byl navíc 

v minulém výzkumu opačný.  

3.2.2.4 Jak by zareagovalo strašidlo, kdyby se s ním dítě potkalo?  

Děti se měly zamyslet nad otázkou, co by s nimi strašidlo, kterého se bojí nejvíce (v případě 

že by se s dítětem potkalo), nejspíše udělalo. Mohly uvést více odpovědí – každá z nich byla 

zaznamenána. Odpovědi byly roztříděny do kategorií snězení, ukradnutí, zranění, strašení, 

pasivita, neví, jiné. Celkový počet odpovědí byl 89. 

Snězení 

Do kategorie spadají odpovědi, které předpokládají absorbci (či přípravu na ni) části těla 

dítěte do těla strašidla. Nejčastěji se jednalo o snězení. Celkový počet voleb byl 13. 

Do kategorie spadají odpovědi: sežrat ho/ji (5 krát), chtít sežrat mozek, kousnout ji a vysát 

krev, sát krev, sežrat mozek, sníst mozek, sníst ho, uvařit ji, vykrmit ji a upéct. 
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Ukradnutí  

Volby, které naznačovaly, že by strašidlo dítě někam odneslo, případně přímo uneslo, byly 

umístěny do kupiny ukradnutí. Do skupiny byla zařazena také volba „přivázal ji ke stěně“, 

neboť se předpokládá, že by respondentku přivázal na místě, kam ji donesl a kde by byla         

proti své vůli držena. Celkový počer voleb byl: 11. 

Do kategorie spadají odpovědi: odnést ho/ji (2 krát), vzít ji do pekla (2 krát), někam ho unést, 

přivázat ji ke stěně, sebrat ho, vzít ho na lopatu a odnést do chrámu, vzít ho do baráku, vzít ho 

do pekla, vzít ji do jeskyně. 

Zranění 

Uvedli-li respondenti možnost, že by je strašidlo nějakým způsobem zranilo (či zabilo), byly 

jejich odpovědi zařazeny do kategorie zranění. Do kategorie se řadily volby typu kousnutí, 

bodnutí, říznutí apod. Celkový počet voleb je: 15. 

Do kategorie spadají odpovědi: chtít ho/ji zabít (4 krát), chtít způsobit úraz, chrlit oheň, 

kousnut ho, praštit ho, snažit se ji zakousnout, vsáknout do něj jedovaté látky, zabíjet lidi, 

zabít ji, zabít ji, aby se z ní stal zombík, zakousnout se, zaútočit. 

Strašení 

Pokud děti očekávaly od strašidla jako reakci nějaký typ strašení (bafnutí, honění, křik apod.), 

byly jejich odpovědi zastřešeny touto kategorií. Celkový počet voleb byl: 33. 

Do kategorie spadají odpovědi: honit ho/ji (11 krát), strašit (7 krát), běžet za ním (2 krát), 

chytat ji (2 krát), bafnout, dělat hů, dělat strašidelné zvuky, postrašit, pronásledovat ho, řvát, 

strašit houkáním, vystrašit ji, vystřihnout strašidlo a strašit ji tím, zařvat, zlobit se na něj. 

Pasivita 

Do kategorie pasivita spadají odpovědi, které nepředstavují přímý útok či jinou hrozbu       

vůči dítěti. Reakce strašidla tu jsou neutrální či pozitivně laděné. Celkový počet voleb byl: 4. 

Do kategorie spadají odpovědi: chtít slyšet písničku, mohlo by dát uhlí, nic, zeptat se, kde má 

maminku. 
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Neví 

Do kategorie neví byly zařazeny odpovědi dětí, které uvedly, že neví, jak by strašidlo 

zareagovalo. Celkový počet voleb byl 11. 

Jiné 

Odpovědí nespadající do žádných z výše uvedených kategorií byly 2: dělat mu sluhu (2 krát). 

Výsledky 

V tabulkách níže jsou procentuálně vyjádřeny počty odpovědí od dotazovaných skupin. 

Zvolené skupiny jsou žáci 2. tříd X žáci 4. tříd; dívky X chlapci; mladší děti X starší děti. 

Tab. 7.1 Procentuální zastoupení voleb reakcí strašidla v závisloti na věku. Hodnoty v procentech označují zastoupení 

jednotlivých kategorií u každé ze skupin subjektů. 

  Snězení Ukradnutí Zranění Začarování Strašení Pasivita Jiné Neví 

Mateřská škola 25,0 36,5 13,5 3,8 11,5 3,8 0,0 5,8 

Základní škola 16,7 22,9 39,6 4,2 8,3 4,2 0,0 4,2 

2. třída 10,9 21,7 6,5 0,0 41,3 6,5 4,3 8,7 

4. třída 18,6 2,3 27,9 0,0 32,6 2,3 0,0 16,3 

 

Tab. 7.2 Procentuální zastoupení voleb reakcí strašidla v závislosti na pohlaví. Hodnoty v procentech označují 

zastoupení jednotlivých kategorií u každé ze skupin subjektů. 

  Snězení Ukradnutí Zranění Začarování Strašení Pasivita Jiné Neví 

Dívky 1 20,4 32,7 26,5 4,1 8,2 2,0 0,0 6,1 

Chlapci 1 21,6 27,5 25,5 3,9 11,8 5,9 0,0 3,9 

Dívky 2 16,0 10,0 14,0 0,0 34,0 8,0 4,0 14,0 

Chlapci 2 12,8 15,4 20,5 0,0 41,0 0,0 0,0 10,3 

 

Tab. 7.3 Procentuální zastoupení voleb reakcí strašidla v předešlém a současném výzkumu. Hodnoty v procentech 

označují zastoupení jednotlivých kategorií u obou skupin subjektů. 

  Snězení Ukradnutí Zranění Začarování Strašení Pasivita Jiné Neví 

Celkem bakalářský 

výzkum 21,0 30,0 26,0 4,0 10,0 4,0 5,0 1 

Celkem diplomový 

výzkum 14,6 12,4 16,9               0,0 37,1 4,5 2,2 12,4 

 

U dětí ze 2. třídy jsou nejpočetněji zastoupeny kategorie strašení (41,3 %), ukradnutí (21,7 

%), snězení (10,9 %). Dalšími kategoriemi byly neví (8,7 %), zranění (6,5 %), neví (6,5 %)               

a jiné (4,3 %). 
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U dětí ze 4. tříd byly reakce zařazeny nejčastěji do kategorií strašení (32,6 %), zranění (27,9 

%), snězení (18,6 %) a neví (16,3 %). Zbylými kategoriemi byly ukradnutí a pasivita (po 2,3 

%).  

Mezi nejvíce zastoupené kategorie u dívek se řadí strašení (34 %), snězení (16 %), zranění 

(14 %)  a neví (14 %). Dalšími kategoriemi jsou ukradnutí (10 %), pasivita (8 %), jiné (4 %).  

U chlapců jsou kategorie zastoupeny následovně: strašení (41 %), zranění (20,5 %), ukradnutí 

(15,4 %), snězení (12,8 %), neví (10,3 %). Kategorie pasivita a jiné mají u chlapců nulové 

obsazení. 

V celkovém součtu je nejvíce zastoupenou kategorií strašení (37,1 %). Následují kategorie 

zranění (16,9 %), snězení (14,6 %), ukradnutí a neví (po 12,4 %), pasivita (4,5 %), jiné (2,2 

%).   

V celkovém součtu odpovědí z minulého výzkumu jsou nejpočetněji zastoupeny kategorie 

ukradnutí (30 %), zranění (26 %) a snězení (21 %). Dalšími kategoriemi jsou strašení (10 %), 

neví (5 %), začarování (4 %), pasivita (4 %).  

Komentář 

Kategorie snězení byla obsazena početně a byl zaznamenán nárůst v zastoupení u starších 

dětí. Nepotvrdila se tak tendence naznačená v minulém výzkumu, že snězení je početnější 

volbou odpovědí u mladších dětí. Ačkoli se snězení může zdát jako druh zranění, je v něm 

ukrytý přenesený význam. Snězení člověka bylo zvláštním a do jisté míry magickým rituálém 

u mnoha kultur (Vondráček a Holub, 1993). U útoku zombie, které žerou mozek oběti, lze 

zřetelně vidět pokračování tradice požírání soupeře. Snězení lze interpretovat jako inkorporaci 

oběti, přenesení do těla druhého. U mladších dětí může symbolizovat návrat do těla matky, 

což bývá u lidí atraktivní myšlenka. Na duhou stranu by to znamenalo naprostou ztrátu své 

nabývající identity člověka. Snězením identitu druhého zcela přejímáme, nebo jako v případě 

zombie či upírů ji upravujeme podle přání „jedlíků“. Snězení může u mladších dětí 

představovat osud horší než smrt. Pojem smrti se u dětí mladšího školního věku teprve rozvíjí 

a některé její aspekty nejsou zcela pochopeny (např. její finalita nebo celkové ukončení všech 

procesů). Smrt u dětí tak může být spíše ekvivalentem daleké cesty. Snězení naopak může 

značit nevědomý strach z celkového zmizení. U dětí je strach ze ztráty svých nabývajících 

pravomocí přítomen po celou dobu od předškolního do středního školního věku.   
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Skupina ukradnutí zahrnovala velký počet odpovědí u žáků 2. třídy; u žáků 4. třídy propadla 

takřka na nulu. Potvrdil se trend snižování počtu reakcí strašidel, které souvisí s odnášením 

dětí z jejich prostředí a od rodičů. Reakce ukradnutí odkazuje pravděpodobně na strach           

ze separace od rodičů (Lahikainen a kol., 2003). Vzhledem k rostoucímu věku dítěte, které se 

stává samostatnějším a nezávislejším, není klesající strach z odejmutí od rodičů překvapující. 

Velikost kategorie zranění u 2 věkových tříd kopíruje velikosti zastoupení u tříd v minulém 

výzkumu. Nízká hodnota zastoupení u žáků 2. tříd se výrazně zvýšila u starších dětí. Zdá se, 

že se tak projevuje nárůst strachu ze zranění vlastního těla, který, jak píše Muris ve své práci, 

je u starších dětí výraznější (2000). Podporovalo by to předpoklad změny skladby strachů 

starších dětí, přesouvající se od nereálných hrozeb k nebezpečím reálným, tělo a život 

ohrožujícím. Sklon k tomu se objevuje nejen u zranění, ale také u výběru strašidel (větší 

zastoupení monster). Hmotnější a děsivější strašidla (monstra, ale i jiné) se projevují 

v představách dětí životu více ohrožujícími reakcemi. Zvyšování akutnosti reálných hrozeb se 

projevuje také v aktuálních straších (viz dotazníková část práce). 

Kategorie strašení je jedinou kategorií ve výzkumu, která je v počtu obsahujících odpovědí 

výrazně nadhodnocena v porovnání s předchozím výzkumem - získané velikosti jsou zde 

několikanásobně vyšší. Strašení je klasickou reakcí strašidla a jeho vysoký počet zastoupení  

u dětí je pravděpodobné. Starší děti (především dívky) přestávají postupem času strašidla 

považovat za aktuální hrozbu a ubírají jim možnost výrazněji je ohrozit. Strašidla u starších 

dětí dostávají podobu hmotných bytostí, které mohou člověka poranit. S vyšším věkem 

nejspíš jejich podoba ustane na této úrovni, nebo se opět přesunou do podoby duchů, 

každopádně jejich dopad na zdraví dítěte se zrelativizuje. Relativizace strašidel byla přítomna 

ve výzkumu u několika dětí ze 4. tříd, které nepřipouštěly, že by bylo možné se se strašidlem 

potkat (a tudíž by nemělo smysl uvažovat nad jeho chováním) a tvářily se danou otázkou být 

překvapeny. U ještě starších dětí (starší školní věk) by nejspíš relativizace typických strašidel 

(duchů) a přesun na pololidské strašidla (monstra) dosáhla vrcholu. Vzhledem k tématu by 

výzkum potvrzující tuto hypotézu pravděpodobně u starších dětí postrádal smysl (a dětem 

samotným by připadal nesmyslný). 

Kategorie pasivita začleňuje nízký počet odpovědí a mezi staršími a mladšími dětmi není 

velký rozdíl. Pasivita není podle dětí (především podle chlapců, viz níže) obvyklou reakcí 

strašidla. Zcela zmizela kategorie začarování, jež byla přítomna v bakalářském výzkumu. Zdá 



81 
 

se, že děti předpokládají u strašidel obvyklejší a profánnější reakce. 12 % dětí uvedlo, že neví, 

jak by strašidlo zareagovalo. 

Mezi třídami dívek a chlapců byly zjištěny největší rozdíly u kategorií pasivita, strašení           

a zranění. Kategorie strašení a zranění byly výrazněji zastoupeny u chlapců, kategorie 

pasivita více u dívek. Z toho lze vyvozovat, že chlapci předpokládají častěji hostilní reakci 

strašidla. Zdá se, že chlapci se více zaměřují na potenciální zranění, které jim může druhá 

strana způsobit. U dívek se strašidla stávají bezbranějšími, přestávají pro ně rychleji 

představovat nebezpečný typ vnějších objektů. Tento závěr ale není podpořen předchozím 

výzkumem, kde byly rozdíly mezi třídami minimální.  

3.2.2.5 Jak by reagovalo dítě, kdyby se setkalo se strašidlem? 

Další v řadě pokládaných otázek respondentům bylo, jak by nejspíš dítě zareagovalo, kdyby 

strašidlo, které uvedlo jako nejstrašidelnější, potkalo. Byly zaznamenány všechny uváděné 

odpovědi. Odpovědi byly roztříděny do kategorií útěk, schování se, rozmluva, útok, hledání 

pomoci, jiné a neví. Celkový počet odpovědí se rovná 92. 

Útěk 

Pokud by dítě zaregovalo útěkem nebo jiným vzdálením se od strašidla, byla jeho odpověď 

zařazena do této kategorie. Výjimku tvořily útěky za příbuznými či jinými osobami, které 

byly vyhodoceny jako snaha o nalezení ochrany a byly zařazeny do skupiny hledání pomoci. 

Celkový počet voleb byl: 48. 

Do kategorie spadají odpovědi: utíkat (42 krát), zdrhat (4 krát), snažit se utéct, zmiznout. 

Schování se 

Odpovědi, podle kterých by se děti ukryly či se jinak vyhnuly svému objevení, spadly               

pod kategorii schování se. Zatímco v kategorii útěk bylo hlavním cílem se co nejvíce vzdálit 

od strašidla, zde zůstává dítě na místě a snaží se vyhnout kontaktu přes kamufláž. Celkový 

počet voleb byl: 15. 

Do kategorie spadají odpovědi: schovat se (11 krát), nenechat se vidět, schovat se za kámen, 

zachumlat se pod peřinu, zavřít se.  
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Rozmluva 

Pokud dítě odpovědělo, že by si se strašidlem povídalo, mluvilo by na něj, zpívalo mu apod. 

byla jeho reakce zařazena pod kategorii rozmluva.  

Do kategorie byla zařazena jediná odpověď: říct, že se nebojí.  

Útok 

Uvedl-li respondent jako odpověď útočnou reakci směrem ke strašidlu, byla zařazena           

do kategorie útok. Byly sem zařazeny jakékoli agresivní formy jednání s cílem poškodit 

strašidlo. Celkový počet voleb byl: 8. 

Do kategorie spadají odpovědi: chytit do klece, posvítit na něj, prát se, propíchnout hlavu, 

useknout nohy mačetou, zatáhnout za ocas, zavázat mu nohy, zavést do hrobky a zabouchnout 

jí tam. 

Hledání pomoci 

Kategorie shrnuje volby dětí odkazující k hledání pomoci u druhých. Patří tam útěk k lidem         

či příbuzným, křičení a volání o pomoc. Celkový počet voleb byl: 13. 

Do kategorie spadají odpovědi: utéct k mamince (2 krát), utéct k babičce, utéct k lidem, utéct, 

kde je hodně lidí, utéct za lidmi, ječet, říct to někomu, řvát, volat mámu, zařvat, zavolat 

někam, zdrhat k mámě. 

Neví 

Celkový počet odpovědí, že neví, jak by se zachovalo, činí 3. 

Jiné 

Odpovědi nespadající do žádné z výše uvedených skupin byly zařazeny do kategorie jiné. 

Jsou jimi odpovědi: leknout se (3 krát). 

Výsledky 

V tabulkách níže jsou procentuálně vyjádřeny počty odpovědí od dotazovaných skupin. 

Zvolené skupiny jsou žáci 2. tříd X žáci 4. tříd; dívky X chlapci; mladší děti X starší děti. 
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Tab. 7.1 Procentuální zastoupení voleb dětských reakcí v závisloti na věku. Hodnoty v procentech označují 

zastoupení jednotlivých kategorií u každé ze skupin subjektů. 

  Útěk 

Schování 

se Rozmluva Útok 

Hledání 

pomoci Jiné Neví 

Mateřská škola 31,1 8,9 11,1 22,2 8,9 2,2 15,6 

Základní škola 46,8 17,0 4,3 8,5 12,8 2,1 8,5 

2. třída 50,0 16,7 2,8 16,7 5,6 0,0 8,3 

4. třída 54,5 16,4 0,0 3,6 20,0 5,5 0,0 
 

Tab. 7.2 Procentuální zastoupení voleb dětských reakcí v závislosti na pohlaví. Hodnoty v procentech označují 

zastoupení jednotlivých kategorií u každé ze skupin subjektů. 

  Útěk Schování se Rozmluva Útok 

Hledání 

pomoci Jiné Neví 

Dívky 1 43,5 6,5 8,7 10,9 13,0 2,2 15,2 

Chlapci 1 34,8 19,6 6,5 19,6 8,7 2,2 8,7 

Dívky 2 52,2 10,9 0,0 6,5 23,9 4,3 2,2 

Chlapci 2 53,3 22,2 2,2 11,1 4,4 2,2 4,4 

 

Tab. 7.3 Procentuální zastoupení voleb dětských reakcí v předešlém a současném výzkumu. Hodnoty v 

procentech označují zastoupení jednotlivých kategorií u obou skupin subjektů. 

  Útěk Schování se Rozmluva Útok 

Hledání 

pomoci Jiné Neví 

Celkem 

bakalářský 

výzkum 39,1 13,0 7,6 15,2 10,9 2,2 12,0 

Celkem 

diplomový 

výzkum 52,7 16,5 1,1 8,8 14,3 3,3 3,3 

 

U dětí 2. tříd byl největší počet odpovědí zařazen do kategorie útěk (50 %). Následují 

kategorie schování se (16,7 %) a útok (16,7 %), neví (8,3 %), hledání pomoci (5,6 %)              

a rozmluva (2,8 %). 

Nejpočetněji zastoupené kategorie u žáků 4. tříd jsou útěk (54,5 %), hledání pomoci (20,0 %), 

schování se (16,4 %), jiné (5,5 %), útok (3,6 %).  

Procentuální vyjádření zastoupení kategorií dívek je následující: útěk (52,2 %), hledání 

pomoci (23,9 %), schování se (10,9 %), útok (6,5 %), jiné (4,3 %), neví (2,2 %).  

Nejvíce zastoupenou kategorií chlapců je útěk 53,3 % Následují kategorie schování se (22,2 

%), útok (11,1 %), hledání pomoci a neví (po 4,4 %) a rozmluva s jiné (po 2,2 %). 
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V celkovém součtu je procentuální zastoupení kategorií u kategorie útěk 52,7 %, u kategorie 

schování se 16,5 %, u kategorie hledání pomoci 14,3 %, u kategorie útok 8,8 %, u kategorie 

jiné a neví 3,3 % a rozmluva 1,1 %. 

Celkové zastoupení kategorií v minulém výzkumu bylo následující: útěk (39,1 %), útok (15,2 

%), schování se (13 %), neví (12 %), hledání pomoci (10,9 %), rozmluva (7,6 %), jiné (2,2 

%).   

Komentář 

Kategorie útěk byla nejvíce obsazenou skupinou dětských reakcí. Výsledek je v souladu 

s dřívějším zjištěním; tendence růstu zastoupení skupiny pokračuje i zde. Růst počtu útěků           

od strašidla lze dát do souvislosti s lepším nazíráním a uchopováním nebezpečné situace. Děti 

si lépe uvědomují adekvátní reakci na setkání s rizikovým podnětem. 

Kategorie schování se je zastoupena menším počtem odpovědí u starších dětí, což je 

v rozporu s dřívějším zjištěním, kde byl zaznamenán nárůst počtu voleb. To zdánlivě odporuje 

výše uvedené tezi o nárůstu únikových reakcí, jejímž cílem je vyhnout se strašidlu. Důvodem 

poklesu odpovědí schování se může být částečný přesun odpovědí do skupiny útěk. Cítíme, že 

útěk od strašidla je vyzrálejší reakcí než schování se, které předpokládá, že ho strašidlo 

nenalezne. Do jisté míry tak schování se může vyvěrat z částečného přesvědčení, že situace 

není zcela bez naší kontroly.  

Odpovědi spadající do kategorie útok byly u starších dětí méně početné než u mladších. Jak 

bylo uvedeno výše, děti si s rostoucím věkem více uvědomují nebezpečnost situace                  

a skutečnost, že ji nezmění pomocí své fantazie. Výsledek naznačuje, že děti si představují 

střet se strašidlem pomocí realistického nazírání – strašidlo zde zastupuje reálnou hrozbu 

okolí, proti které nám často statečnost nepomůže. Strašidlo také může představovat objekt, 

jenž již nepovažují za akutní hrozbu, ale reakce vůči němu je stejná jako na ohrožující prvky 

okolní reality. Potvrzuje se trend z posledního výzkumu ukazující snižování počtu 

nepřátelských reakcí vůči strašidlu. 

V kategorii hledání pomoci děti směřují k druhé osobě nebo jinak hledají pomoc od druhých. 

Byl zjištěn výrazný vzrůst počtu odpovědí u žáků 4. tříd. Tento nárůst nebyl v dřívějších 

výsledcích přítomen a je otázkou, co je jeho příčinou. Vysvětlením může být, že nárůst 

souvisí s proměnou dětského vnímáním nebezpečné situace a s potřebou nalézt ochranu         

u druhé osoby. Zdá se, že ačkoli jsou starší děti samostatnější (viz výše), má jejich nezávislost 
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svoji horní hranici. V možných ohrožujících situacích se děti i v pozdějším věku snaží hledat 

záchranu u příbuzných. Starší děti nejspíš lépe vnímají větší vybavenost druhých lidí k obraně 

před nebezpečím a dávají přednost hledat u nich ochranu.    

4 % odpovědí spadají do kategorie jiné. Odpověď neví tvoří 3 % odpovědí, přičemž všechny 

byly uvedeny mladšími dětmi (7 % od žáků 2. třídy). Kategorie rozmluva měla minimální 

obsazení – opět možné dosvědčení, že střet se strašidlem je prožíván v rámci setkání s reálnou 

hrozbou. 

Největší rozdíly mezi třídami dívek a chlapců se objevily u kategorií schování se a hledání 

pomoci. Schování se bylo častěji uváděno chlapci a potrvrdila se tak tendence zjištěná 

v minulém šetření. Hledání pomoci bylo početněji zastoupeno u dívek, přičemž dříve nebyl 

výraznější rozdíl zjištěn. Zdá se, že dívky častěji spoléhají na pomoc druhých a snaží se být 

ochráněny. Naopak chlapci spoléhají více na sebe. Objevuje se zde mírný rozdíl v zastoupení 

u kategorie útok. I starší chlapci projevují větší tendenci k využívání hrubé síly při setkání se 

strašidlem než dívky. 

3.2.2.6 Čeho dalšího se dítě bojí kromě strašidel? 

Závěrečná otázka se zaměřovala na další strachy dětí, pominou-li se strašidla. V případě, že 

děti uvedly, že se bojí i dalších věcí vyjma strašidel, byly jejich další typy strachů 

zaznamenány a následně roztříděny do kategorií. Danými kategoriemi jsou zvířata, lidé, 

příroda, neznámo, strašidla, jiné, nic jiného a neví. Celkový počet odpovědí byl 97. 

Zvířata 

Do skupiny byly zařazeny strachy z reálných zvířat. Celkový počet voleb byl: 39. 

Do kategorie spadají odpovědi: pavouk (13 krát), had (8 krát), klíště (2 krát), velký pes (2 

krát), cvrček, červ, čmelák, jedovatý had, kočka, co syčí ve tmě, lední medvěd, liška, medvěd, 

mravenec s kusadly, netopýr, štír, šváb, vlk, vosa. 

Lidé 

Do kategorie byly zařazeny strachy z lidí, přičemž jednotlivé typy lidí nebyly rozlišeny. 

Celkový počet voleb byl: 5. 

Do kategorie spadají odpovědi: doktor, klaun, táta, když zařve, vrah, zubař. 
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Příroda 

Do kategorie spadají strachy z chemických či fyzikálních jevů nebo z okolního prostředí. 

Řadily by se sem strachy z ohně, vody, výšky apod. Celkový počet voleb byl: 3. 

Do kategorie spadají odpovědi: neštovice, stísněný prostor, voda. 

Neznámo 

Stejně jako v předchozím výzkumu, kategorie byla vyhrazena pro strachy neurčité a nejasné 

podstaty. Tvořena je pouze odpověďmi tma. Celkový počet voleb byl 4. 

Strašidla 

Uvedlo-li dítě jako další věc, které se bojí, další strašidlo (přestože bylo vyzváno, aby uvedlo 

věc mimo strašidla), byla jeho odpověd zaznamenána v kategorii strašidla. Celkový počet 

odpovědí byl 9. 

Do kategorie spadají odpovědi: čert (3 krát), duch (2 krát), dinosaurus, brontosaurus, příšerky 

z hororů, upír. 

Jiné 

Odpovědi, nespadající do žádné z výše uvedených kategorií, byly dvě: neštovice; že přijde 

v Minecraftu o věci. 

Neví 

Celkem 3 děti odpověděly, že neví, čeho dalšího se bojí. 

Nic jiného 

Zbytek odpovědí tvořilo přesvědčení, že se dítě ničeho jiného nebojí. Celkový počet odpovědí 

tohoto typu byl 31.   

Výsledky 

V tabulkách níže jsou procentuálně vyjádřeny počty odpovědí od dotazovaných skupin. 

Zvolené skupiny jsou žáci 2. tříd X žáci 4. tříd; dívky X chlapci; mladší děti X starší děti. 
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Tab. 8.1 Procentuální zastoupení voleb dalších strachů v závisloti na věku. Hodnoty v procentech označují 

zastoupení jednotlivých kategorií u každé ze skupin subjektů. 

  Zvíře Člověk Příroda Neznámo Strašidlo Jiné 

Nic 

jiného Neví 

Mateřská škola 22,7 4,5 0,0 0,0 18,2 2,3 31,8 20,5 

Základní škola 36,7 11,7 6,7 8,3 3,3 8,3 20,0 5,0 

2. třída 34,9 11,6 2,3 2,3 14,0 2,3 27,9 4,7 

4. třída 44,4 1,9 3,7 5,6 5,6 1,9 35,2 1,9 
 

Tab. 7.2 Procentuální zastoupení voleb dalších strachů v závislosti na pohlaví. Hodnoty v procentech označují 

zastoupení jednotlivých kategorií u každé ze skupin subjektů. 

  Zvíře Člověk Příroda Neznámo Strašidlo Jiné 

Nic 

jiného Neví 

Dívky 1 34,7 8,2 6,1 8,2 4,1 4,1 24,5 10,2 

Chlapci 1 27,3 9,1 1,8 1,8 14,5 7,3 25,5 12,7 

Dívky 2 28,6 11,9 4,8 2,4 9,5 2,4 35,7 4,8 

Chlapci 2 49,1 1,8 1,8 5,5 9,1 1,8 29,1 1,8 
 

Tab. 7.3 Procentuální zastoupení voleb dalších strachů v předešlém a současném výzkumu. Hodnoty v 

procentech označují zastoupení jednotlivých kategorií u obou skupin subjektů. 

  Zvíře Člověk Příroda Neznámo Strašidlo Jiné 

Nic 

jiného Neví 

Celkem bakalářský 

výzkum 30,8 8,7 3,8 4,8 9,6 5,8 25,0 11,5 

Celkem diplomový 

výzkum 40,2 6,2 3,1 4,1 9,3 2,1 32,0 3,1 

 

Komentář 

Nejčastěji odpovědi subjektů spadají pod kategorii zvíře. Tato kategorie vykazuje stabilní růst 

zastoupení v průběhu let zmapovaných dvěma výzkumy. Podle odpovědí dětí jsou zvířata 

objektem vyvolávající u nich větší míru strachu. Potvrzuje se tím, že zvířata jsou u dětí 

nejčastějším zdrojem strachů (Muris a kol., 1997a). 

Vývoj zastoupení strašidel kopíruje minulý výzkum, tedy výrazný pokles u starších dětí,      

což reflektuje pokles strachu z nereálných a nadpřirozených jevů. 

Odporující předpokládanýcm výsledkům je pokles zastoupení kategorie lidé u žáků 4. tříd. 

Není jasné, co je důvodem tohoto poklesu.  

Kategorie jiné, příroda i neznámo zahrnují minimum uvedených odpovědí. Celkem 32 % 

žáků odpovědělo, že se již ničeho jiného nebojí. Srovnáme-li to s předchozím výzkumem (25 
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%), je patrný mírný nárůst. Může se zdát, že se v ní odráží větší neohroženost dětí a klesající 

úroveň dětského strachu (Gullone, 2000; Burnham a Gullone, 1996).       

Mezi dívkami a chlapci byl nejvěší rozdíl u kategorií zvíře a člověk. Zvíře bylo častěji 

zastoupeno u chlapců a člověk u dívek. Nedá se předpokládat, že by se jednalo o obecný trend 

vzhledem k tomu, že zastoupení kategorie zvíře bylo v minuém výzkumu vyšší u dívek                  

a kategorie člověk byla takřka vyrovnaná. 

3.3 Shrnutí výsledků 

Níže jsou uvedeny hlavní zjištění ze srovnání dat. Jsou zde diskutovány navržené hypotézy      

a předloženy témata, které se objevila během rozhovoru a škálování. Nejprve jsou popsány 

závěry z dotazníkové části práce. Následuje popis výsledků části rozhovorové. 

3.3.1 Dotazníková část 

Díky uvedeným výsledkům práce a jejich propojení s dřívějšími zjištěními jsme získali 

rozsáhlý obraz o oblasti dětských strachů v časovém rozmezí mezi předškolním a středním 

školním věkem. Práce potvrdila pokračující trend postupného ústupu intenzit strachů 

spolu s růstem dětí, ačkoli míra klesání není natolik vysoká jako v předškolním a mladším 

školním věku. Snížení intenzit bylo výrazné u neutrálních předmětů, jež jsou nebezpečné 

pouze potenciálně (např. u zbraní). Děti se s postupujícím věkem cítí jistější a schopnější       

v účelném nakládání s okolním světem. Zvýšená samostatnost se manifestuje ve sníženém 

strachu z pobytu sám doma, na který jsou starší děti mnohem zvyklejší. 

Nepotvrdila se hypotéza tvrdící, že existuje statisticky významný rozdíl v intenzitách 

strachů ze strašidla mezi dětmi z 2. a 4. třídy. Přesto je z pohledu na aritmetický průměr 

strachů evidentní, že strašidla ztrácí na svém dominantním postavení i u starších dětí. Největší 

propad v aktuálnosti strašidel u dětí nastává v období předškolního a mladšího školního 

věku, následný úbytek během školního věku je spíše pozvolného charakteru. To odpovídá 

zjištěním dřívějších výzkumů (Sharon a Woolley, 2004). Strachy s nejvyšší intenzitou jsou  

po celé zkoumané období (od předškolního do středního školního věku) stabilně ty 

z nebezpečného zvířete a ztracení se.   

Srovnáním výsledků dívek a chlapců byla zjištěna tendence chlapců uvádět menší intenzitu 

strachů. Rozdíl zde není natolik význačný jako v předešlém výzkumu. Přesto konstatujeme, 

že druhá hypotéza předpokládající nižší míru strachu u dívek byla potvrzena. Chlapci        
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a dívky se v intenzitách liší více v předškolním a mladším školním věku. Rozdíly 

přetrvávají i v podějším období, ale nedosahují takové velikosti. Největší rozdíl byl zjištěn       

u kategorií zbraň, lupič a lékař (lékař měl větší intenzitu u chlapců). Rozdíl u lupiče je nejspíš 

zapříčiněn buď větší agresivitou chlapců, která je vede k větší angažovanosti při obraně 

domova, nebo jejich dosavadní větší zaměřeností na oblast strašidel – děti si projikují strach 

z lupičů do strašidel, tudíž samotná postava lupiče pro ně není natolik ohrožující jako           

pro dívky. Podobně kategorie zbraň může být pro chlapce méně hrozivá pro její možné 

využití k obraně svého domova – chlapci se musí většinou bránit sami, zatímco dívky 

spoléhají častěji na oporu druhých (viz níže). Tendenci chlapců k podhodnocování svých 

strachů relativizuje vysoký rozdíl u kategorie lékař, u které uvedli vyšší velikost strachu 

chlapci. Důvodem toho, že chlapci hodnotí lékaře negativněji, může být opět povaha dané 

zkušenosti. Je možné, že chlapci vyrůstají s předpokladem, že se jednou dokáží postarat         

o sebe a o rodinu, tudíž ve své schopnosti vkládají větší moc. Mnohem negativněji následně 

vnímají, pokud se ocitnou v situaci, kterou nemohou ovlivnit svými vědomými silami (jak 

tomu je v případě onemocnění). Naopak dívky jsou ve středním školním věku zaměřeny           

na realitu více než chlapci a nejspíše cítí, že občas je nutné se podvolit (druhým, osudu apod.), 

tudíž jim lékař nenahání nezpracovatelnou hrůzu v takové míře.  

Dále bylo analýzou intenzit strachů zjištěno, že dívky přesouvají zaměření úzkostí             

na vnější jevy rychleji než chlapci. S rostoucím věkem u dívek klesá rychleji strach             

ze strašidel a nahrazují ho strachy z lupiče, zbraně či jiných reálných hrozeb. Stejný trend je 

zaznamenán u chlapců, avšak není zde natolik eskalovaný. Dívky se rychleji zbavují vlivu 

strašidel na oblast strachů a své úzkosti a strachy začínají vázat na reálné objekty vnějšího 

světa. Tento trend se manifestuje také v rozhovorové části práce. 

Z porovnání výsledků intenzit strachů mezi příbuznými žáků z 2. a 4. tříd vyšlo najevo, že 

příbuzní vnímají velikosti dětských strachů stabilně na stejné úrovni a nevšímají si jejich 

skutečného postupného ústupu. Dále bylo zjištěno, že příbuzní dětí ze 4. tříd u nich očekávají, 

že se začínají více bát reálných situací. Následkem toho zmizel z pětice nejintenzivnějších 

strachů strach ze strašidla. To se liší od výsledků minulého výzkumu, kde příbuzní dosazovali 

větší intenzity strachů ke kategoriím reprezentující nereálné situace. Příbuzní mladších dětí 

předpokládají, že se ony více zaměřují na fantazijní realitu a na strachy s ní spojené 

(především na strach ze strašidla). U příbuzných starších dětí tolerance klesá a začíná být     

od dětí vyžadováno (a předpokládáno), že se vzhledem ke svému věku začínají zaměřovat     
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na okolní svět. Příbuzní tak (vědomě i nevědomě) podporují děti k přesunu jejich zaměření 

z vnitřního světa na okolní oblast, čímž urychlují normální zdravý vývoj dítěte.  

Rozdíly v intenzitách mezi příbuznými dívek a chlapců ukázaly, že příbuzní považují 

dívky za bázlivější než chlapce. Kopíruje se tak výsledek u dětí (viz výše). Příbuzní rozdíl   

ve strachách u dětí různého pohlaví správně čtou, případně je sami podporují. Podobně se 

ukázalo, že příbuzní dívek si jsou vědomi většího dívčího strachu z reálných objektů, zatímco 

příbuzní chlapců u nich stále uváděli větší strach z objektů nereálných – strašidel. Rodiče tak 

vnímají, že strašidla jsou v chlapecké imaginaci významnějším motivem než je tomu u dívek. 

Trend příbuzných udávat u dívek vyšší intenzitu strachů je stabilní po celé zkoumané období 

(od předškolního až do středního školního věku), přičemž se zdá, že rozdíly byly výraznější 

v minulém výzkumu. To by naznačovalo, že se u příbuzných starších dětí snižuje předpoklad 

rozdílných intenzit dětských strachů u chlapců a dívek. Jinými slovy příbuzní u starších dětí 

vnímají intenzity strachů u dívek a chlapců podobněji než u dětí mladších.  

Pomocí porovnání dat mezi dětmi a příbuznými se potvrdila tendence příbuzných 

podhodnocovat strachy dětí. Třetí hypotéza předpokládající nižší intenzitu strachu            

u příbuzných byla potvrzena. Vyšší intenzitu strachu než u dětí uvedli příbuzní pouze           

u odpor budícího zvířete, pavouka pod postelí a lékaře. Jedná se o situace, u kterých příbuzní 

mohou sledovat přímou reakci dítěte. Tyto situace se v rodinách nejspíše vyskytují často            

a není s podivem, že jim proto (kvůli větší zkušenosti s reakcemi dětí) přisuzují větší váhu. 

Osobnější dětské strachy (např. ze ztracení se) již nemají možnost v takové míře vypozorovat, 

z čehož pramení jejich podhodnocování. Dále byla uvedena hypotéza, že příbuzní věnují 

dětským strachům menší pozornost z důvodu jejich hodnocení ze svého pohledu. Dospělí si 

jsou vědomi skutečné nebezpečnosti okolní situace. Této schopnosti nabyli pomocí osvojení 

si metaanalytických schopností a začleněním velkého kvanta každodenních zkušeností           

do svého percepčního a uvažovacího rámce. Děti nemají ani jednu z těchto možností – jejich 

víra v bezpečí je odvozena od vztahu k rodičům – děti jim věří, že okolní svět nepředstavuje 

závažnější nebezpečí (čehož přesvědčení jim je ustavičně nabouráváno sledováním světových 

zpráv, případně pohádek a akčních filmů). Děti tak mají ke strachům mnohem blíže než 

dospělí. Musí se s nimi vypořádávat každodenně, především když nejsou přítomni rodiče, 

kteří jsou garantem jejich bezpečí. Kvůli tomu jsou dětské strachy intenzivnější než strachy 

dospělých. Následkem toho je uvedené podhodnocování strachů dětí příbuznými 

postrádajících vhled do světa dítěte. 



91 
 

Během dvou let se celková intenzita strachů u dětí snížila. Největší snížení bylo 

zaznamenáno u kategorií nebezpečné zvíře, tma, lékař, sám doma. Zdá se, že největší vliv            

na snížení intenzit strachů má přímá zkušenost dětí se strachem vyvolávajícím podnětem. 

Přesto nejintenzivnější pětice strachů obsahuje u obou skupin stejné typy strachů. To 

znamená, že během dvou let se sice intenzita celkově snížila, ale jejich obsah neprodělal 

výraznější změny. Opět se ukazuje, že vývoj ve změnách strachů probíhá postupně a pomalu. 

Pro jasnější zmapování oblastí strachů je proto potřeba větší časové období (jako je tomu           

u kombinace dvou výzkumů v předkládané práci).  

Mezi příbuznými dětí byla během dvou let zjištěna podobná míra intenzit strachů; přítomen 

byl pouze mírný nárůst velikostí. Stejně zůstala stabilní první pětice nejintenzivnějších 

strachů. Byl zaznamenán propad intenzity u kategorie strašidlo, ale rozdíl mezi skupinami 

nebyl výrazný. U příbuzných má vývoj v posuzování velikostí dětských strachů pomalejší 

vývoj než je tomu u dětí samotných. 

3.3.2 Rozhovorová část 

Před závěrečným komentářem k výsledkům rozhovorového šetření je nutné uvést dvě 

základní možnosti interpretace meziskupinových rozdílů v početnosti uváděných strašidel, 

jejich příbytků, reakcí a dalších odpovědí (dále pouze strašidla). Dítě zvolilo svoji odpověď 

na základě toho, že mu reprezentace strašidla přišla na mysl. Tato aktuálnost v mysli dítěte je 

zapříčeněna jednak mírou v jaké se se strašidlem setkává v okolí (prostřednictvím pohádek, 

her, tradic) a jednak symbolickou hodnotou, kterou pro dítě strašidlo představuje. Na základě 

těchto dvou motivů k vybrání strašidla lze interpretovat výsledky dvěma směry: četností 

výskytu a symbolikou.  

V práci je nutné zohlednit oba typy motivace dítěte. Ty neexistují samy o sobě, ale navzájem 

se ovlivňují. Dítě bude spíše vyhledávat pohádky a akce, kde se objevuje strašidlo, které jej 

fascinuje, a naopak bezprostřední či dlouhodobé a pravidelné vystavování strašidla může jeho 

vliv na dítě zvýšit, ačkoli by jinak dítě dalo přednost strašidlu jinému.  

Dále se ve výzkumu objevil větší počet kategorií, jejichž zastoupení u žáků 2. a 4. třídy 

kopíroval do značné míry vývoj zastoupení u žáků mateřských a základních škol (předchozího 

výzkumu). To například znamená, že u žáků mateřských škol byl vysoký počet odpovědí 

určitého typu a u žáků základní škol se počet odpovědí snížil. V současném výzkumu se počet 

odpovědí u stejné kategorie u žáků 2. tříd opět zvýšil a u žáků 4. tříd snížil. Důvod této 
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kolísavosti odpovědí může být dvojí. Subjekty v současném výzkumu představují stejné děti, 

které byly dotazovány před dvěmi roky při realizování sběru dat pro bakalářskou práci. Výběr 

strašidla by pak nemusel být závislý na věku dítěte, nýbrž na osobní preferenci, jež je 

trvalejšího charakteru. Na základě toho by děti měly tendenci uvádět stejná strašidla i po dvou 

letech. Pravděpodobnější příčinou je, že skupina označovaná jako žáci 2. třídy je tvořena 

z poloviny žáky z 1. tříd, případně předškolními dětmi. Lze předpokládat, že jejich preference 

strašidel tak bude podobnější výsledkům dětí z mateřských škol a nebude zcela odpovídat 

výsledkům žáků ze základních škol z minulého výzkumu. 

Přejdeme k interpretacím výsledků. V části dotazování na strašidla byly potvrzeny čtyři 

majoritní skupiny strašidel: čerti, nehmotní nemrtví, hmotní nemrtví a monstra. U dětí 4. tříd 

byl zaznamenán výrazný propad zastoupení u kategorie čerti. Potvrzuje se tak trend minulého 

výzkumu. Starší děti jsou zvyklejší na příchod čertů do rodiny v předvečer svátku sv. 

Mikuláše. Již několikrát byly jeho svědky a zažily jej i ve třídách na základní škole, 

důsledkem čehož jsou na čerty navyklejší než děti mladšího věku. Druhým důvodem poklesu 

je pravděpodobně symbolika čerta. Čert je strašidlem představující sílu Superega, mravních 

nároků rodičů. V případě, že těmto nárokům nevyhovíme, zjeví se čert a unese nás z domova 

do pekla. Tím se v postavě čerta vyjadřuje strach ze separační úzkosti. U nejmladších děti 

výzkumu (v mateřské škole, 1. třídě základní školy), v období vrcholící oidipovské krize         

a přítomnosti silného zklamání z postav rodičů je motiv čerta nejvýznamnější. V tomto 

období zvyšující se soběstačnosti je na děti vržena povinnost poslouchat dospělé i přesto, že 

to není v zájmu uspokojování jejich potřeb. Pro děti je velmi obtížné těmto tlakům vyjít vstříc, 

pochopit proč je to po nich vyžadováno, když nic špatného neudělalo. K vysvětlení si 

nepochopitelných požadavků slouží postava čerta – kvůli němu musí poslouchat. Kdyby 

neposlouchalo, hrozilo by, že by jej rodiče opustili, což je další traumatizující myšlenka, 

kterou do sebe čert spoutává; dítě pak vnímá situaci tak, že rodiče by jej nikdy neopustili, ale 

čert by ho unést mohl. Právě proto je třeba být hodný a proto je čert výraznou postavou             

u mladších dětí navykajících si na nutnost poslouchat vnější rozkazy. Postupná ztráta 

důležitosti čertů je zjevná u otázky na nejstrašidelnější strašidlo, kde se úbytek počtu čertů 

vyskytuje také. 

Přejdeme k nejaktuálnějším strašidlům starších dětí. Je jimi trojice kategorií: nehmotní 

nemrtví, hmotní nemrtví a monstra. Všechny tři kategorie jsou početně zastoupené u mladších 

i starších dětí, ale je mezi nimi patrný rozdíl. Kategorie hmotní nemrtví je početná u obou tříd, 

u starších dětí je zaznamenán nárůst. U kategorie nehmotní nemrtví je vyšší zastoupení u žáků 
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z 2. tříd, přičemž u starších dětí byl zjištěn pokles jejich četnosti. Tento pokles je mnohem 

znatelnější u nejstrašidelnějších strašidel, kde jejich zastoupení klesne velmi výrazně. Naopak 

kategorie monstra u dětí 4. tříd na rozdíl od předchozí skupiny znásobila počet obsazení svých 

voleb. Rozdíl je výraznější u voleb nejstrašidelnějšího strašidla. Nehmotní nemrtví s věkem 

zaznamenali ústup v četnosti, kategorie hmotní nemrtví a především monstra silný nárůst.  

Pro vysvětlení rozdílů musíme přejít k vysvětlení symbolických významů strašidel. Nehmotní 

nemrtví v sobě zahrnují duchy a jim podobné entity. Dalo by se předpokládat, že pojem 

„strašidlo“ takový typ bytosti vyvolává v mysli dospělého člověka. Duchové nemají pevné 

tělo, jsou průhlední, neuchopitelní. Těžko si představíme, jak nám duch se svým polovičatým 

tělem dokáže ublížit – nejspíš to možné je, ale jak by to udělal, je nám záhadou. Můžeme 

předpokládat, že nehmotní nemrtví symbolizují nedefinovanou úzkost na pozadí mysli; řekli 

bychom úzkost primárního charakteru, jež se neváže na konkrétní věci. Tím způsobem 

reprezentují duchové primitivnější dosud nezreflektovanou stránku strachů; strachů volně 

plynoucích a figurujících v nevědomí.  

Hmotní nemrtví tělesnou podobu mají, navíc jsou stejně jako duchové vázáni ke smrti a to 

kvůli své vyzáži silněji. Kostlivec nebo rozkládající se zombie jsou v podstatě chodící mrtví. 

Pevné tělo, které kdysi bývalo lidské, hrozí dítěti způsobením zranění. Podobu zranění si 

můžeme snadno představit; zombie nám může sežrat mozek, upír zase roztrhat hrdlo. Kromě 

strachu ze zranění na sebe vážou strach z odmítnutí lidskou společností – především zombie              

a upíři rozšiřují řady svých souputníků tím, že je kousnou a nakazí. Po nakažení se člověk 

stává zombiem sám, je pak odtržen od svých bývalých přátel a rodiny a musí jim škodit. 

Hmotní nemrtví zahrnují strach z negativního sociálního vývoje, kdy se člověk může stát 

nechutným a ostarkizovaným. V takovém případě skutečně zemře jeho dobrá povaha a člověk 

se zrodí znova jako odporná chodící mrtvola. Strach ze zranění svého těla vnějšími podněty        

a strach z negativního sociálního vývoje, to jsou strachy přenesené na hmotné nemrtví.                

Do určité míy je zde přítomen i nejasný strach ze smrti. 

Poslední obsáhlou kategorií jsou monstra. Ty se hmotným nemrtvým velmi podobají, ale 

v mnohém je svojí zrůdností ještě překonávají. Hmotní nemrtví nesou stále stejné proporce 

lidí (ačkoli mrtvých, neúplných), zato monstra proporce proměňují, násobí či odnímají. Stále 

jsou podobní lidem, ale jejich vizáž je hrůznější. Krom toho jsou nebezpečnější - disponují 

drápy, zuby či zbraněmi, kterými člověka chtějí zabít. Vážou na sebe ještě silněji strach         

ze zranění. Přesun úzkosti na zacílený strach je u monster dokonalejší – je zcela zaměřen            
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na formu nebezpečí (poškození těla) a nezatěžuje se následky zranění (smrtí, jako u hmotných 

nemrtvých). Strach z vyloučení je zde nejspíš také přítomen, ale nikoliv v takové míře – zrůdy 

své řady nerozšiřují tak jako hmotní nemrtví, sociální aspekt je zde podřazen fyzickému. 

Po rozboru symbolických významů kategorií jsme schopni interpretovat jejich změny 

v zastoupení u dětí. Začneme s nehmotnými nemrtvými, skupinou zastupující úzkosti, avšak 

současně představující nejtypičtější formu strašidel. Kategorie zaznamenala u starších dětí 

propad a to především u otázky na nejstrašidelnější strašidlo. Dítě v mladším věku svírají 

generalizované úzkosti, které nejsou zcela zacílené a podchycené pomocí Já. V následujících 

letech jejich zastoupení klesá, jak se strachy prostřednictvím sílícího Já a zvětšování míry 

zkušeností přesouvají do vnějších předmětů. Mladší děti nejsou přímé projekce schopny do té 

míry jako starší děti 1. stupně základní školy. Starší děti si uvědomují, co je pravým 

nebezpečím v reálném světě, ale ke zpracování takových nebezpečí využívají mimo jiné 

strašidel. Vědí, že se s nebezpečím světa musí vypořádat, ale zatím nemají dostatek možností 

ke své obraně a nedokázaly by se ubránit dospělému agresorovi. Proto své strachy přenáší             

do postav strašidel, které mohou, alespoň ve fantazijní rovině, přemoci a odventylovat tím 

tlak své úzkosti. Děti nejsou dostatečně mentálně rozvinuté k přesnému vědomému zacílení 

úzkosti (na vnější reálné objekty) a vyřešení svých strachů, ale podvědomě správně určují 

jejich obsah, což jim stačí k částečnému řešení. S rostoucím věkem se jistě strach ze zranění 

či napadení přenese úplně na reálné situace a strašidla zůstanou opomenuta.  

Kategorie nehmotní nemrtví zůstává silněji zastoupena i u starších dětí (ačkoli ne                     

u nejstrašidelnějšího strašidla), což nejspíše znamená, že i starší děti se potýkají 

s nespecifickou úzkostí či jejími zbytky. Důvod vyššího zastoupení u starších dětí lze nalézt 

také v druhé oblasti vysvětlující četnost strašidel – mírou setkávání se se strašidly. Nehmotní 

nemrtví jsou do určité míry reprezentovaní „strašidly“ (ve smyslu létajícího obláčku páry)        

a nebudeme přehánět v předpokladu, že si většina dospělých lidí pod strašidlem vybaví 

nespecifikovanou postavu ducha. Uvádění nehmotných nemrtvých tak může být u starších 

dětí důsledkem archetypálnosti postavy ducha jako strašidla. Starší děti (v rámci zvyšování 

kompetencí a fyzického růstu) mohou začínat přesouvat své úzkosti na reálné objekty, čímž  

se pro ně významnost strašidel zmenšuje. Následkem toho není důležité přesouvat do nich 

strachy z okolního světa; následně v oblasti strašidel zůstane poloprázdný obraz strašidla, 

který má dospělý jedinec. Z půli prázdný proto, že v sobě neobsahuje projektivní strach, který 

se již zvědomil, a z půli plný kvůli zbytkům nehmatatelné úzkosti, která postava ducha stále 

reprezentuje, a to i u dospělých. 
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Vysoký rozdíl v zastoupení strašidel mezi dívkami a chlapci (u obyčejných                               

i nejstrašidelnějších) byl zjištěn u stejných tří kategorií. Dívky častěji volily nehmotné 

nemrtvé, chlapci hmotné nemrtvé a monstra. Tím se podpoří výše uvedené úvahy: starší dívky 

nemají takový zájem o strašidla, která na sebe vážou strachy z ohrožení těla. Důvody mohou 

být dva – dívky mohou být náchylnější k nespecifikovaným strachům nejasného původu, nebo 

naopak jsou ve vývoji své osobnosti napřed a dokáží své neukotvené strachy snadněji               

a rychleji vázat na skutečné předměty. Vzhledem k tomu, že výsledky v dotazníkové části 

naznačují, že dívky se rychleji orientují na skutečnou realitu, je důvodem většího výskytu 

duchů pravděpodobně jejich zaujetí vnějším světem. Dívky v předškolním a mladším školním 

věku uvádí přibližně stejné typy strašidel jako chlapci – nehmotní nemrtví zde zabírají úlohu 

nejprimitivnější úzkosti a monstra s hmotnými nemrtvými ukotvují strachy vynořujících se 

obav o vlastní přežití. S rostoucím věkem chlapci stále častěji využívají služeb monster             

a hmotných nemrtvých a převádí na ně své obavy z lupičů, agresivních lidí či otce. Naopak 

dívky pomoc strašidel v takové míře nadále nevyužívají (viz dotazníková část práce), nejsou 

pro ně aktuální, naopak realitu začínají chápat v přesném významu. Znamená to, že dívky jsou 

v chápání reality a ve formování Já napřed před chlapci, kteří ani ve středním školním věku 

nejsou schopní ve větší míře přijmout ohrožující formu světa. Strašidla pro starší dívky 

přestávají plnit svoji funkci, nemají pro ně větší význam, tudíž se podstata strašidel 

(polo)vyprazdňuje a je nahrazena nejtypičtější představou strašidla u dospělých – duchem. 

Dokončí se tak kruh v reprezentacích strašidel, který je znázorněn modelem níže: 

duch (úzkosti) => hmotní nemrtví, monstra (symbolické strachy) => duch (zbytky úzkostí) 

=> lupič (reálné strachy). 

V terminilogii Piageta bychom řekli, že se do obsahu strašidel průběžně asimilují různé typy 

aktuálních strachů, načež proběhne celková akomodace; strachy ztratí reálnou vztažnost          

ke strašidlům, přesunou se na okolní objekty a strašidlům zbyde vyprázdněná forma 

používaná dospělými.   

Kromě rychlejšího zrání dívek mohou být důvodem většího zaměření chlapců na monstra        

a jiné substituce reálných hrozeb odlišné sociální a vývojové nároky (větší vliv agresivity, se 

kterou se chlapci v životě setkávají a nutnost agresivitu hlouběji zpracovat), případně odlišný 

průběh Oidipovského komplexu, ve kterém chlapci proti sobě staví postavu otce, která je 

mnohem hrozivější a odtažitější než postava matky (v případě Elektřina komplexu).               

U chlapců tak hostilní reakce směrem k nim, které u otce předpokládají (a které mívají 
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hrozivé konotace, jako uříznutí penisu), musí projít delším nevědomým zpracováním, než jim 

bude umožněn přístup do zcela odkryté formy. V každém případě chlapci využívají 

symbolických substitučních služeb strašidel více a po delší dobu než dívky.   

Zajímavé je vysoké zastoupení upírů ve volbách dívek. Na první pohled se může zdát, že upíři 

jsou strašidla podobného druhu jako zombie – oba typy žerou lidi a přeměňují je. Upír se 

odlišuje svojí vysokou atraktivitou a způsobem obživy, kdy saje z krku pouze krev, nežere 

celé kusy masa. Upír ve své osobě pravděpodobně zahrnuje sexuální fantazie – dokáže se 

rozmnožovat pomocí symbolického polibku (kousnutí do krku), čímž vytváří silné pouto 

k druhé osobě. Bestiálnost nemrtvého je nahrazena romantickým motivem; dívky tak mohou 

obraz upíra využívat k uchopování probouzejících se sexuálních fantazií.  

Dodatkem ke strašidlům zmiňme, že zbylé kategorie jsou zastoupeny mírně. Objevil se 

propad lidových strašidel ve srovnání s předešlým výzkumem, čímž se potvrzuje předpoklad, 

že jejich vyšší výskyt byl v minulém výzkumu zapříčiněn výukovou látkou na základní škole. 

Podobně klesl počet zvířat – pravděpodobně důsledek dokonalejší schopnosti rozlišování 

mezi fantazijním a reálným světem u starších dětí. Opět se potvrzuje, že starší děti reálné 

hrozby začínají vnímat a zpracovávat na zcela vědomé úrovni. 

Přejdeme k otázce na místo výskytu strašidla. Nejvíce zastoupenými kategoriemi byly 

skupiny strašidelná místa, venkovní místa a svět. Venkovní místa a svět zaznamenaly u žáků 

4. tříd propad, naopak počet strašidelných míst stoupl. Podobně kleslo u žáků 4. třídy 

zastoupení kategorií domov či média. Všechny uvedené změny dávají tušit, že děti                 

ve středním školním věku přesouvají svůj modus pro interpretaci světa z fantazie do reálného 

vnímání světa. Svět fantazie a reálný svět začínají oddělovat a přestávají je vzájemě 

kombinovat. Evidentní je to u kategorií venkovní místa, svět a média. Venkovní místa jsou 

zastoupena lesy, horami a bažinami, oblastmi symbolizujícími neprobádané taje nevědomí 

(Bettelheim, 2017), přesto se jedná o místa, která reálně existují a kam se můžeme vydat. 

Tím, že děti přestávají umisťovat strašidla do reálných míst, dávají najevo, že se strašidly se 

ve skutečnosti opravdu nelze potkat. Zatímco dříve u dětí stále existovaly pochyby, zda v lese 

opravdu nečíhá vlkodlak, s rostoucím věkem se tato pravděpodobnost rychle snižuje. Stejně 

(či ještě výrazněněji) tomu je u kategorie svět, ve které děti uvádí reálná místa ve světě. Děti 

odmítají předpoklad, že by strašidlo mohlo být umístěno někde přesně na zemi. Kategorie 

média sice strašidla hostit může, ale problémem je, že se tam s nimi nejde setkat – jedná se            

o vyprávěné či hrané příběhy, kam se dítě nemůže přenést. Zbývají tak strašidelná místa,         
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u nichž byl zaznamenán nárůst. S rostoucím věkem děti stále více dosazují strašidla                    

do typizovaných míst, která se s nimi pojí v mýtech, ale samy nejspíš přestávají věřit v možné 

setkání s nimi. Doplňme, že kategorie domov klesá také z důvodu větší zkušenosti dětí 

s pobytem sám doma (viz dotazníková část práce). 

Větší rozdíly v zastoupení skupin mezi dívkami a chlapci byly zjištěny opět u kategorií 

strašidelná místa, venkovní místa a svět. Venkovní místa a svět byly více zastoupeny                    

u chlapců, strašidelná místa u dívek. Potvrzuje se tak, že dívky rychleji přestávají vnímat 

strašidla jako reálné nebezpečí a více je umisťují do světa fantazie, kam patří.  

Další výzkumná otázka se zabývala reakcí strašidla na setkání s dítětem. Nejpočetněji byly 

zastoupeny kategorie strašení a zranění, následovaly skupiny snězení, ukradnutí a neví. 

Překvapivé je vysoké zastoupení skupiny strašení, jež byla v minulém výzkumu ve srovnání 

s dalšími kategoriemi podhodnocena. Je možné, že nárůst je zapříčiněn věkem dětí, kdy starší 

děti předpokládají, že se jedná o typickou reakci strašidla, přičemž do strašidla nepromítají 

své strachy z okolí. Vysoký nárůst odpovědí zůstává otázkou a bylo by potřeba jej potvrdit 

dalším výzkumem.  

Nárůst kategorie zranění u žáků 4. tříd ukazuje na využitelnost strašidel jako postav, které      

na sebe navazují strach o dětské tělo. Zranění častěji uváděli chlapci, kteří služeb strašidel 

jako symbolických ukotvení úzkostí využívají více a déle než dívky. Pokračuje trend 

snížování strachu z ukradnutí strašidlem – starší děti jsou samostatnější a separační úzkost 

začíná ustupovat do pozadí. Kategorie snězení v sobě zahrnuje strach z toho být pozřen, 

včleněn do těla druhého. Přeneseně se může jednat o strach z odnímání svých kompetencí 

rodiči. To je ve věku vzrůstajících schopností dítěte citlivé téma. Děti se musí prosazovat vůči 

nadvládě dospělých, kteří by je skutečně svojí mocí mohli dohnat k jejich zničení a začlenění 

v sebe. Právě proto je strach ze snězení akutní i u starších dětí v rámci vymezování se vůči 

rodičům v pokračujícím vývoji oidipovské krize.  

Zajímavý je nárůst odpovědí v kategorii neví. U starších dětí strašidla ve větší míře buď 

zraňují nebo jsou nijaká, záhadná. Tím se potvrzuje, že starší děti na strašidla buď vážou 

reálné strachy z vlastního ohrožení nebo pro ně strašidla přestávají být zajímavá (když se děti 

zcela zaměří na reálné situace) a nenapadá je pak, co by strašidlo učinilo. Pravděpodobně tak 

svojí odpovědí zastřeně napadají možnost setkání se strašidlem, jež se pro ně stává situací 

absurdní a naprosto nemožnou.  
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Mezi chlapci a dívkami byl největší rozdíl zaznamenán u kategorií strašení, pasivita                

a zranění. Chlapci častěji předpokládali, že strašidlo bude strašit, případně chlapce zraní, 

dívky naopak více uváděly pasivní, neutrální reakce strašidla. Potvrzuje se, že chlapci častěji 

využívají strašidla ke zpracování strachů z poškození těla a z agresivních reakcí okolí. 

Naopak dívky tuto potřebu nemají v takové míře aktuální. Strašidla tak považují více            

za bezbranná, případně za pasivní, neškodná – jakoby pro dívky ztrácely svoji důležitost.  

Předposlední otázkou bylo, jak by se dítě zachovalo, kdyby se se strašidlem setkalo. 

Na odpovědích vidíme, že děti uváděly reakce na ohrožující situace, které by je mohly potkat 

ve skutečném životě. Podobně jako v minulém výzkumu, u starších dětí silně klesla kategorie 

útok, naopak vzrostlo zastoupení skupiny hledání pomoci. Krom toho byly nejčastější reakce 

útěk a schování se. Potvrdila se tendence dětí reagovat na setkání se strašidlem behaviorální 

únikovou reakcí (Sayfan a Lagattuta, 2009). Pokles útoku souvisí s narůstajícím si 

uvědomováním nebezpečnosti v ohrožujících situacích, kdy je dítě začíná mnohem méně 

zpracovávat přes fantazijní funkce (prostřednictvím magického myšlení). 

Rozdíly mezi pohlavími jsou rovněž obdobné minulé práci. Chlapci se více spoléhají                  

na vlastní schopnosti, kdežto dívky hledají pomoc u druhých osob. To je možná příčinou 

rychlejšího vývoje dívek ve zpracovávání nebezpečných situací (viz výše). Dívky jsou 

biologicky i kulturně méně disponovány k přímým střetům se stranou agresora. Jsou-li dané 

situaci vystaveny, snaží se pravděpodobně více hledat oporu v okolí, případně se snaží řešit 

problém kolektivně. Naopak od chlapců se nejspíše očekává, že si budou schopni poradit 

s problémy sami. To chlapci vnímají již v problematice strašidel (která symbolizuje situace 

reálného ohrožení). Kvůli tomu, že jsou chlapci dosazováni do pozice jedinců, co si dokáží 

poradit sami, je pro ně nutné se problematikou soupeření zabývat hlouběji. Kvůli tomu 

chlapci prodlévají déle u strašidel, které zastupují potenciální nepřátele – musí pevně uchopit 

situaci na nevědomé rovině a následně ji přenést na vědomou stranu. Dívky, které nejsou 

požadavkům vystaveny do takové míry, se se situací vypořádávají rychleji.  

Poslední otázka zaznamenávala odpovědi dětí na otázku, čeho dalšího se bojí kromě strašidel. 

Nejpočetněji byly zastoupeny skupiny zvíře a nic jiného. Potvrzuje se, že zvířata jsou 

nejintenzivnějším zdrojem strachu u dětí a to i v případě dětí středního školního věku 

(Gullone, 2000; Muris a kol., 2000). Vysoké zastoupení odpovědí, že se ničeho jiného dítě 

nebojí, potvrzují dřívější zjištění o ustupujících intenzitách strachů u starších dětí (Gullone, 

2000; Burnham a Gullone ,1996). Nepotvrdil se nárůst strachu z lidí u starších dětí, jenž by 
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odpovídal přenesení dětských strachů na vnější realitu. Je možné, že starší děti si začínají 

uvykat na okolní dospělé lidi, kteří jim v bezprostředním okolí nepřipadají natolik 

nebezpeční. 

Větší rozdíl mezi chlapci a dívkami byl zjištěn u kategorií zvíře a lidé. Větší zastoupení zvířat 

je u chlapců (v minulém výzkumu bylo rozložení opačné). Zvířata v symbolice často 

reprezentují obast živelných pudů (Bettelheim, 2017), tudíž se může zdát, že pro chlapce je 

pudová oblast aktuálnější ve starším věku, zatímco dívky se jí zabývají dříve. Rozdíl 

v kategorii lidé, která je početnější u dívek, naznačuje, že dívky si problematiku lidských 

vztahů uvědomují více, zatímco chlapci ji stále zpracovávají v oblasti strašidel. Nepotvrdil se 

rozdíl mezi pohlavími v četnosti uvádění strašidel, jako dalších objektů, kterých se děti bojí.  

Při celkovém zhodnocení výsledků konstatujeme, že se v oblasti strašidel manifestuje řada 

kognitivních vývojových trendů, které jsou v uvedeném období přítomny. Na dané 

problematice se ukazuje především neustálý postup k dokonalejšímu rozlišování 

fantazie a reality, větší zaměření a zvědomování dětských úzkostí, případně přesun 

pozornosti dětí z vnitřního světa fantazie na bezprostřední okolí. Podobně se do oblasti 

strašidel promítají kognitivní a růstové rozdíly mezi chlapci a dívkami. 
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3.4 Diskuze – limitace 

Výzkum potvrdil výskyt většiny tendencí, které byly zjištěny a popsány v minulé práci. 

Strachy hrají v životě dětí důežitou roli i v pozdějším období školní docházky. Bylo 

potvrzeno, že s rostoucím věkem klesá intenzita dětských strachů. To opodvídá výsledkům 

zahraničních autorů, kteří pracují s většími vzorky respondentů (Gullone a King, 1993; 

Gullone, 2000; Muris a kol., 1997a, 2000). Statisticky významný rozdíl mezi věkovými 

třídami dětí byl zjištěn u tří kategorií strachů – zdá se, že ústup intenzit strachů je ve školním 

věku mírnější, než ve věku předškolním. To je v souladu s výsledky Gullonové a Kinga 

(1997), kde byl největší pokles v intenzitách strachů zjištěn ve věku mezi 7 a 10 let. 

Největší strachy byly u dětí zaznamenány z nebezpečného zvířete, lupiče, ztracení se, zbraně 

a strašidla. Strach ze zvířat jako stabilně nejintenzivnější uvádí Muris a kol. (2000)                 

a obdobné výsledky publikoval také Derevensky (1974). Ve výzkumu Burnhama                     

a Gullonové (1996), kde bylo potvrzeno 5 hlavních faktorů dětských strachů, byl strach ze 

zvířat (při porovnávání intenzit) na 3. místě. Výše byly umístěné strachy ze smrti a nebezpečí            

a z neznáma; méně intenzivní byly strachy ze školy/lékaře a ze selhání/kritiky. Musíme brát 

v úvahu, že výzkum byl prováděn odlišnou metodou. Ve faktorové analýze, kterou                  

v článku využívali, pracují s abstraktními strachy, které jsou často teprve důsledkem 

nebezpečných objektů, jež byly zobrazovány na kartičkách v předkládané práci. Strach            

ze zranění neexituje odděleně, ale je součástí (mimo jiné) strachu ze zvířat (jak částečně 

ukazuje i faktorová analýza, kde je žralok počítán mezi strachy ze smrti; Burnham a Gullone, 

1996). K podobnému vysvětlení inklinuje Muris (1997a), který předpokládá, že vysoká 

intenzita strachu ze zranění a smrti má formu generalizované podstaty, jež je přítomna                          

ve specifičtějších straších (jako např. ve strachu z pavouků). Výsledky výzkumů tak nejsou 

v rozporu – faktorová analýza pouze zpracovala typy strachů do většího důsledku (čímž 

ztratila možnost symbolického rozboru strachů na základě vnějších reprezentací).  

V diplomové práci se nepotvrdila hypotéza předpokládající u dětí středního školního věku 

ústup strachu ze strašidla. Pro strach ze strašidla je typický hluboký pokles ve velikosti u dětí 

mladšího školního věku (Carroll a Ryan-Wenger, 1999). Strach ze strašidel poté stále zůstává 

mezi intenzivnějšími strachy, ale nezaujímá natolik významné postavení jako u dětí 

předškolních. Jeho intenzita u starších dětí ve středním školním věku s věkem stále klesá, ale 

stabilněji a pomalým tempem. Ve své souhrnové práci Gullonová odkazuje na práce Bauera     

a Derevenského (2000), kteří u dětí zjistili převahu strachů ze strašidel a tmy ve věku okolo 6 
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let a následně jejich silný propad. Podobně Lentz (1985) zaznamenal největší strach               

ze strašidel u předškolních dětí. Potvrzuje se naše teze, že v průběhu dětského zrání se 

přesouvá zaměření dětí z nereálných, obecných obav do strachů zaměřených, reálných                            

a bezprostředních. S tím souhlasí další studie (Bauer, 1976; Derevensky, 1974; Muris a kol., 

2000).   

Omezením předkládané práce je nepřítomnost kategorií strachu ze školy. Aspekty tohoto 

strachu se objevují ve starším školním věku mezi nejintenzivnějšími a předpokládali bychom, 

že by se jejich nárůst objevil také zde (Gullone, 2000; Michalčáková, 2007; Muris a kol., 

2000). Přítomnost kategorie strachu ze školy by bylo možné doporučit pro budoucí výzkumy 

strachů u dětí. 

Potvrdil se předpoklad udávání nižších strachů u dívek; tento výsledek je v souladu                   

s výsledky dřívějších výzkumů (Gullone, 2000; Muris a kol., 1997a, 1997b, 2000). Původ 

rozdílů mezi dívkami a chlapci si Burnham s Gullonová (1996) vysvětlují, odkazujíc                    

na výzkum Pierce a Kirkpatricka (1992), jako důsledek genderového přejímání emočních 

postojů            od rodičů a podobný názor zaujímají Sayfanová a Lagattutová (2009). V našem 

výzkumu naopak navrhujeme možnost, že strach má u obou pohlaví odlišnou intenzitu na 

základě vrozených předpokladů. Důvodem tohoto tvrzení je, že byl zjištěn větší rozdíl mezi 

pohlavími u mladších dětí, tudíž v období, kdy by měl být vliv kulturních požadavků na děti 

nižší. Podobné výsledky uvádí Michalčáková (2007), v jejíž práci byl zjištěn rozdíl mezi 

dívkami             a chlapci u skupiny mladších dětí (11 let), ale již ne u starších (13 let a více). 

Naopak některé zahraniční studie tvrdí, že rozdíly mezi pohlavími v uváděných intenzitách 

strachů jsou před 7 lety věku minimální (Lahikainen a kol., 2003). Zjištění vyššího strachu u 

dívek je prezentováno ve většině studií, ale příčina tohoto strachu není z našeho pohledu zcela 

zřejmá a vyžaduje samostatnou studii. 

Dále bylo zjištěno, že dívky pravděpodobně opouští fantazijní oblast strašidel rychleji než 

chlapci. Nejintenzivnějšími strachy se u dívek středního školního věku stávají obavy z lupiče 

či zbraně, které intenzitou překonávají strach ze strašidla. Chlapci následují stejný trend, ale 

s mírným zpožděním. Studie tím zpochybňuje výzkumně nepodložené úvahy Michalčákové 

(2007) a Vymětala (2004), že chlapci ztrácí zájem o strašidla dříve než dívky. Předpoklad, že 

strašidla jsou u chlapců závažnějším a dlouhodobějším tématem než pro dívky, podporují 

výsledky jiných studií (Muris a kol., 1997b; 2000). Smysl pro realitu se tak, podobně jako 

ostatní oblasti duševního a psychického vývoje, rychleji vyvíjí u dívek.   
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Příbuzní dětí z 2. a 4. tříd hodnotili intenzity strachů do velké míry obdobně. Nevyskytoval se 

zde pokles velikostí strachů jako u výsledků dětí. Příbuzní vnímají velikost dětských strachů 

stabilně a nevšímají si jejich faktického úbytku v mladším a středním školním věku. Příbuzní 

dětí ze 4. tříd přestávají vysoce hodnotit strachy ze strašidel. Reflektují a povzbuzují tak 

dětský vývoj a postupné přesměrovávání dětí na objektivní vnější realitu (Morison a Gardner, 

1978; Sharon a Woolley, 2004). Významnější rozdíly byly zjištěny při porovnání příbuzných 

dívek a chlapců, kdy příbuzní dívek uváděli intenzivnější strachy. To koresponduje 

s dosavadními poznatky (Salcuni a kol., 2015).  

Potvrdilo se, že příbuzní silně podhodnocují velikosti strachů u dětí. Příbuzní správně určují 

strachy, které jsou u dětí nejintenzivnější, ale sami jejich velikost podceňují. Tento trend 

pokračuje také ve středním školním věku, což je v souladu s dřívějšími výzkumy (Mahat               

a Scoloveno, 2003; Salcuni a kol., 2015). Vysoké hodnoty, které dosahovaly úrovně intenzit 

dětí (případně je i převyšovaly), byly nalezeny u strachů z každodenních situací (pavouk             

pod postelí, odpudivé zvíře, bouřka). U těchto situací mohou být příbuzní přímými svědky 

reakcí dětí – z toho důvodu je nadhodnocují. Při manifestaci pro děti hrozivějších strachů 

(jako strach ze strašidla, ze zvířete apod.) nejsou často rodiče přítomni – nevidí reakce dítěte  

a nepřikládají pak jeho strachu adekvátní důležitost. Příbuzní nevnímají odlišné nahlížení 

reality dítěte, pro kterého je okolní svět propojen se strašidelnými objekty mnohem pevněji 

než je tomu u nich samotných. Podobné výsledky zjistili také Salcuniová a kol. (2015).  

Zatímco strachy jsou v zahraniční literatuře reflektovaným tématem, jemuž je věnována velká 

výseč pozornosti, strašidla jsou ve vědeckém zaměření věcí marginální. Předkládané výsledky 

jsou svého druhu unikátní a dávají nám možnost nahlédnout do struktur strašidel v dětské 

mysli. Díky tomu je možné nalézt cestu k vyřešení otázky po smyslu strašidelných představ      

a k zařazení strašidel do vývojových mentálních nástrojů dětí. 

Nejpočetněji zastoupenými kategoriemi strašidel byli nehmotní nemrtví, hmotní nemrtví          

a monstra. Nehmotní nemrtví byli početněji zastoupeni u dívek, zbylé dvě kategorie                

u chlapců. Zdá se, že chlapci využívají strašidel více ke zpracovávání vnějších hrozeb 

z okolního světa. Naopak dívky tuto vývojovou „berličku“ opouští dříve, a rychleji svojí 

pozornot směřují k reálným hrozbám. Je důležité zdůraznit, že i když starší děti stále hodnotí 

strach ze strašidel jako velmi intenzivní, jsou si vědomy, že strašidla ve skutečnosti neexistují. 

Rozlišování mezi reálným a imaginárním světem je ve školním věku prakticky dokončené 

(Lahikainen a kol., 2003; Morison a Gardner, 1978; Sharon a Woolley, 2004). Přesto dětem 
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strašidla pomáhají k úspěšnému zvládání silných strachů vycházejících z neznámého světa. 

Jak říká šestiletá dívka v práci Lahikainenové a kol. (2003):  „Já vím, že duhové neexistují. 

Ale nemohu si pomoct; když jsem večer doma sama, slyším nahoře duchy“. Strašidla tak              

u dětí nejspíše nejsou přímým důsledkem nedokonalého či zmatečného rozlišování 

fantazijního prostředí a reality, ale naopak účinným prostředkem pro lepší ovládnutí vnějšího 

světa. 

Zajímavostí je vysoký počet voleb upírů u dívek. Upíři jsou v současnosti objektem, který se 

těší u starších dívek velké popularitě. Výrazem velké popularity upírů jsou populární filmy      

a seriály pro dívky, ve kterých jsou upíři aktéry ve složitých a zmatených situacích 

mezilidských vztahů. Důvody velké aktuálnosti upírů u dívek středního a pozdějšího školního 

věku lze hledat v sexuálním podtextu strašidla. Ten se manifestuje v upírově typickém 

chování (sání krve z krku). Upír tak v sobě může shrnovat probouzející se zájmy dívek            

o sexuální problematiku a současně jejich strach z rizik spojených se zahájením pohlavního 

života (v případě ztráty panenství se jedná o podobnou transformaci z dívky na ženu, jako 

z člověka na upíra). 

Kromě toho, že starší děti začínají mentálně pracovat se strašidly ve vztazích k vnějšímu 

světu, přestávají je dosazovat do reálných míst. U starších dětí klesla tendence umisťovat 

strašidla do venkovních či světových míst, což naznačuje, že nepředpokládají, že je možné se 

se strašidly doopravdy setkat. Místo toho je dosazují více do typizovaných objektů, jakou jsou 

zámky či hrady.  

Nejčastěji dětmi uváděnými reakcemi strašidla byly odpovědi spadající do kategorií strašení, 

zranění, snězení a ukradnutí. Otázkou je vysoké zastoupení reakce strašení, která v minulém 

výzkumu schraňovala minimální množství odpovědí. S věkem klesl počet reakcí ukradnutí – 

děti jsou samostatnější a separační úzkost přestává být aktuálním psychickým tématem. 

Naopak se s věkem zvýšilo zastoupení kategorie zranění a snězení. Děti jsou více orientovány 

na reálné nebezpečí (příkladem toho je intenzivní strach z toho být zastřelen či celkový strach 

ze zranění), které je projikováno do oblasti strašidel (Gullone, 2000; Mahat a Scoloveno, 

2003). Tématem zranění se více zabývají chlapci, naopak dívky jsou více ohroženy snězením, 

které může symbolicky reprezentovat strach ze ztráty nově získávaného postavení 

samostatného dítěte (jako mírnější forma pozření rodičem, blíže viz rozhovorová část práce). 

Je možné, že fantazie snězení by byla ještě výraznější v pubescenci, kde by snězení 

reflektovalo protisílu k rostoucí individuaci jedince. 
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Reakce dětí na setkání se strašidlem jsou tvořeny z největší části útěkovými reakcemi, 

následuje schování se a hledání pomoci. Potvrzuje se, že starší děti dávají při styku se 

strašidlem přednost únikovým reakcím (Sayfan a Lagattuta, 2009). Naopak v rozporu 

s uvedenou studií je, že děti neuváděly mentální reakce na setkání se strašidlem (říkat si, že 

strašidlo neexistuje apod.). Důvodem toho je nejspíš odlišný design výzkumu – děti zde byly 

vrženy do hypotetické situace, ve které se se strašidlem potkaly (i když tomu třeba nevěří). 

Naopak ve studii Sayfanové a Lagattutové byly děti vystavovány situacím, kde se jim pouze 

zdálo, že vidí strašidlo. V předkládané diplomové práci se potvrdilo, že chlapci častěji než 

dívky volí ke strašidlům přibližovací reakci (útok). Důvod toho můžeme hledat buď 

v asertivnějším chování chlapců, ke kterému jsou podle autorek vedeni rodinou, nebo jejich 

pomalejším vývojem, kdy volí přibližovací strategie (podpořené fantazijní tvorbou, např. 

představou, že strašidlo rozseká sekerou), ačkoli by v reálných situacích nejspíše                   

od nebezpečného podnětu utekli. Dívky by častěji než chlapci při setkání se strašidlem 

hledaly cizí pomoc – zdá se, že dívky jsou více orientovány na hledání pomoci u druhých, 

zatímco chlapci dávají přednost samostatnému řešení problémů. 

V závěrečné otázce děti uváděly, čeho se bojí kromě strašidel. Nejvíce zastoupenou kategorií 

byla zvířata, což není vzhledem k podobným výsledkům u dalších studií překvapením 

(Derevensky, 1974; Lahikainen a kol., 2003; Michalčáková, 2007; Muris a kol., 1997a). 

Zvířata pro starší děti stále představují nejděsivější stimul. U dětí ze 4. tříd výrazně kleslo 

zastoupení strachu z člověka, přičemž bychom očekávali spíše opačný vývoj (Derevensky, 

1974; Gullone, 2000; Lahikainen a kol., 2003; Michalčáková, 2007). Pokles by bylo potřeba 

ověřit dalším výzkumem. Naopak odpovídající dosavadním poznatkům je růst počtu 

odpovědí, že se dítě ničeho dalšího nebojí, čímž se zřejmě manifestuje celkový pokles 

dětského strachu (Burnham a Gullone, 1996; Gullone, 2000).   

Výzkum byl limitován několika faktory. Určitým omezením práce je velikost výzkumného 

vzorku, který činí celkem 69 dětí a stejný počet příbuzných. Přestože se jedná o jedinečný 

výzkum svého druhu v České republice, je třeba brát při zobecňování jeho závěrů v potaz 

velikost výzkumného souboru. Pro spolehlivější možnost zobecnění výsledků by bylo vhodné 

výzkum replikovat s větším vzorkem subjektů, což by představovalo nutnost náročnějšího         

a komplikovanějšího výzkumného designu. I přes omezenost generalizace dává práce 

čtenářům základní obraz o oblasti dětských strachů, strašidel a zprostředkovaně tím i o vývoji 

kognitivních funkcí u dětí. 
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Možné ovlivnění subjektů při sběru dat mohlo vzniknout následujícími způsoby.                   

Při dotazníkové části práce subjekty určovaly hodnoty strachů po proběhlém rozhovoru              

na téma strašidel. Rozhovor tak mohl zvýšit náchylnost dětí k oblasti nadpřirozena, čehož 

důsledkem mohlo být nadhodnocení intenzit u kategorií spojených se strašidly. Pro omezení 

popsaného vlivu by bylo nutné v následné práci vypracovat s dětmi rozhovor v odlišnou dobu, 

než kdy by probíhalo škálování strachů. Díky tomu by bylo možné zjistit, zda je opravdu 

ovlivnění rozhovorem přítomné. Prozatím je třeba počítat se zjištěnými hodnotami strachů, 

případně uvažovat, že hodnoty kategorií strašidlo či bubák pod postelí by mohly 

v replikovaném výzkumu obdržet nižší hodnoty.  

Uváděné velikosti strachů mohly být dále ovlivněny předkládanými obrázky, které 

strašidelnou věc reprezentovaly. Je možné, že pokud by dítě škálovalo strach                          

bez doprovodného vizuálního vjemu, zadalo by odlišnou hodnotu. Podobně je možné 

kritizovat odlišnou metodu sběru dat u dětí a jejich příbuzných. Děti uváděly intenzity 

v přímém kontaktu s examinátorem, což pro ně mohlo představovat zátěžovou situaci. 

Naopak příbuzní vyplňovali dotazník, který jim byl předán prostřednictvím třídních učitelek. 

Příbuzní si tak mohli vyplnit škály v klidu a s delším časovým obdobím na rozmyšlení. 

Výsledky rozhovorové části práce a stejně tak předešlý rozhovor mohl být ovlivněn místem             

a časem sběru dat. Ten probíhal v době školního vyučování (ve většině případů, tzn. u žáků 

navštěvujících základní školu), kdy byly děti vyvolávány na chodbu kvůli účasti ve výzkumu. 

Tento způsob vyvolávání na část hodiny ven ze třídy za účelem sběru dat mohl některé děti 

zmást a následkem toho se nemusely soustředit do takové míry, jak by to bylo možné např.   

po skončení vyučování. Přesto se během rozhovorů zdálo, že děti se dobře soustředí a že jim 

krátké přerušení vyučování při odpovídání na otázky nedělá problém.  

Jiným typem limitace se zdál být při rozhovoru věk dětí. Několika dětem přišlo „podivné“ 

odpovídat na otázky týkající se strašidel. Zdálo se, že nechápou, k čemu takové otázky slouží 

a proč by na ně měly reagovat. To naznačuje, že oblast strašidel představuje u některých žáků 

středního školního věku marginální záležitost, která podle jejich názoru přísluší menším 

dětem. Proto by mohl být problém pokračovat ve výzkumu s dětmi v pozdějším období (tedy 

ve starším školním věku). Pro ně by oblast strašidel mohla být definitivně uzavřeným 

tématem, který nestojí za přemýšlení a tudíž ani za odpověď. 
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4 Závěr 

Strašidla jsou s dětmi nerozlučně svázána. Děti je prostřednictvím své fantazie potkávají               

ve snech, hrách, na výletech i doma pod postelí. Pro nejmladší děti mohou být strašidla 

podobně reálná jako tygři, krokodýli, vzducholodě či netopýři. S rostoucím věkem                    

a zpřesňující se schopností rozlišovat reálné objekty od fantazijních děti začínají chápat, že 

strašidla neexistují. V hlavě však stále mají ono „co kdyby“. Co kdyby nějaké takové strašidlo 

přece jen potkalo. Strašidla jim stále pomáhají ve facilitaci uchopování okolního světa, 

dosazování významů na nepochopitelné motivy a v získávání přesvědčení, že svět má daný 

řád a smysl. Nezašli bychom do vysoké nadsázky, kdybychom v duchu Voltairova bonmotu 

pronesli: „kdyby pro děti strašidla neexistovala, musely by si je děti vymyslet.“ 

Práce čtenářům přednesla vhled do struktury dětských strašidel v mladším a středním školním 

věku. Dospěla k závěru, že strašidla jsou součástí obsahů vyvíjející se dětské pyché a že 

nejsou důsledkem nedokonalého rozpoznávání reality, ale prostředkem k jeho postupnému 

nabývání. Strašidla tím získávají roli podobnou princům v pohádkách, hrdinům v legendách  

či rekům v bájích. Největší výhodou strašidel je jejich vhodnost a široká možnost                    

k symbolickému usebrání nevědomých i vědomých nároků vycházejících z dětského nitra              

či vnějšího okolí.  

V diplomové práci byla strašidla dosazena do vztahu k dalšími typickým dětským strachům. 

Vytvořil se tím základní obraz o podobě a intenzitách dětských strachů u dětí prvního stupně 

základní školy. Svým longitudinálním metodologickým pojetím práce zastává jedinečné 

postavení na poli českých výzkumných prací a umožňuje srovnání vývojové tendence strachů 

českých dětí s obecnějšími dětskými vývojovými trendy.  

Výzkum svým vymezením do určité míry zaplňuje prázdné místo na českém vědeckém poli. 

Dá-li si čtenář výsledky do kontextu dalších prací (Michalčáková, 2007; Volková a Dušková, 

2015; Zábranská, 2006), získá obsáhlý vhled do problematiky vývoje strachů u českých dětí 

od útlého věku do dospělosti. Jednotlivé práce využívají odlišné metody sběru dat, avšak 

jejich výsledky jsou natolik srozumitelné, že nečiní problém z nich vyčíst hlavní vývojové 

směřování u dívek i chlapců. 

Ačkoli je nyní možné získat informace o dětských straších v průběhu celého dětství, 

neznamená to, že by se pole pro další výzkumy týkající se dětských strachů vyčerpalo. 

Předkládaná práce naopak může inspirovat další výzkumy, které na výsledky mohou 
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navazovat a dále rozvádět. Pro další výzkum by bylo zajímavé rozšířit pole strachů, na které 

se dětí můžeme dotazovat. Chybějící byly především strachy ze školy a sociálních situací, 

případně strach z jednotlivých lékařských operací či jiných situací spojených se zdravím 

(např. nemoc, zlomenina apod.).  

Navazující výzkumy by se mohly zaměřit na vývoj strachů u dívek a chlapců, neboť, jak se 

zdá, převládá zde nejasnost, jak se strachy u obou pohlaví formují a co je příčinou rozdílů 

v intezitách mezi oběma skupinami.  

Výsledky práce se mohou využít v každodenní praxi při komunikaci s dítětem. Studie 

předkládá mnoho využitelných zjištění týkajících se strachů a specifičtěji strachů ze strašidel, 

jež mohou pomoci příbuzným ve zvolení adekvátních reakcí na případný problém dítěte. 

V rámci vědeckého okruhu rozšiřuje práce znalosti o podobě a vývoji dětských strachů a dává 

je do souvislosti s kognitivním vývojem dětí. Ještě důležitější je zmapování oblasti strašidel, 

která doposavad nebyla u dětí bližeji prozkoumána. Výsledky zde uvedené mohou podnítit 

zájem o výzkum fantazijních schopností dětí, který by dále potvrdil důležitost strašidel             

pro dětské uvažování. 

To bylo hlavním cílem práce, jenž byl v rámci předkládaného textu a realizovaného výzkumu 

naplněn.  
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Příloha 1 

 

Dobrý den,  

chtěl bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká dětské fantazie - strachu. Jmenuji 

se Martin Brummer a jsem studentem magisterského oboru Psychologie na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy. Před dvěma roky jsem v bakalářské práci zpracoval význam dětského strachu        

ze strašidel. Výsledky předkládaného dotazníku využiji ve své diplomové práci, ve které chci porovnat 

současnou úroveň strachu dětí s jejich intenzitou před dvěma lety. Tímto způsobem chci zjistit vývoj 

strachů v dětství. Kromě dotazníku bude výzkum opět obsahovat krátký rozhovor s dítětem na téma 

nadpřirozených bytostí. Dotazník je anonymní; poté co dotazník přiřadím k odpovědem Vašeho 

dítěte, nahradím jména kódem. 

Pokyny k vyplňování: 

Zakroužkujte prosím předpokládanou velikost strachu Vašeho dítěte z následujících položek. Nad 

odpovědí se dlouho nerozmýšlejte a nebudete-li si jist/a odpovědí, zaškrtněte číslo, které Vám 

připadá nejvíce vhodné. Čísla v dotazníku představují  velikost strachu: 

0 –nebojí se    1 – mírné obavy, nepříjemný pocit    2 – bojí se     

3 – velmi se bojí    4 – je z dané věci vyděšené, snaží se jí intenzivně vyhýbat 

 

Jak hodně se Vaše dítě bojí (zakroužkujte vždy pouze jedno číslo):  

Strašidla                                                                                                  0              1              2              3              4 

Které strašidlo to je? (pokud víte) 

Tmy                                                                                                         0              1              2              3              4 

Ztracení se (v lese, v davu, v obchodním domě apod.)                 0              1              2              3              4 

Nebezpečného zvířete (hada, žraloka apod.)                                  0              1              2              3              4 

Kterého takového zvířete se nejvíce bojí? (pokud víte) 

Pavouka pod postelí                                                                             0              1              2              3              4 

Ohně                                                                                                       0              1              2              3              4 

Vody (topení se, velké hloubky apod.)                                             0              1              2              3              4 

Lupiče                                                                                                     0              1              2              3               4 
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Strašidelné pohádky, filmu                                                                 0              1              2              3              4 

Zbraní (pistolí, samopalů apod.)                                                        0              1              2              3              4 

„Odporného“ zvířete (pavouka, myši, brouka apod.)                   0               1              2              3              4 

Kterého takového zvířete se nejvíce bojí? (pokud víte) 

Lékaře  (zubaře, očkování apod.)                                                      0              1              2              3               4 

Pobytu sám doma                                                                                0              1              2              3               4 

Bubáka pod postelí                                                                              0              1              2              3               4 

Divného člověka (cizinec, bezdomovec, narkoman apod.)           0              1              2              3              4 

Vysoké výšky                                                                                         0              1              2              3              4 

Ostrých předmětů (nožů, sekáčků apod.)                                        0              1              2              3              4 

Bouřky                                                                                                    0              1              2              3               4         

0 –nebojí se    1 – mírné obavy, nepříjemný pocit    2 – bojí se     

3 – velmi se bojí    4 – je z dané věci vyděšené, snaží se jí intenzivně vyhýbat 

 

Napadají-li Vás další možné strachy Vašeho dítěte, zapište je prosím a ohodnoťte: 

0              1              2              3              4 

0              1              2              3              4 

0              1              2              3              4 

0              1              2              3              4 

0              1              2              3              4 

0              1              2              3              4 

 

Zakroužkujte prosím, zda jste matka/otec/ jiný příbuzný (napište který):............................... 

Jméno dítěte:.............................................. 

Práci bych rád dokončil do května příštího roku. Pokud si přejete obdržet diplomovou práci 

v elektronické podobě, vyplňte zde prosím Váš e-mail. Na adresu zašlu hotovou práci.   

 ................................................................................... 

V případě jakéhokoli dotazu, kontektujte mě přes e-mailovou adresu: martin.brummer@seznam.cz 

Děkuji za Váš čas!                                                                                                                       

Martin Brummer 
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