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Posudek oponenta 

 

 Autor napsal zajímavou práci na zajímavé téma strachů a nejvíce strašidel. 

 Teoretická část (do s. 30) operuje podrobnou znalostí zahraničních a českých 

výzkumů, ale je zbytečně zanesena obecnými přehledy o školním věku z učebnic Vágnerové a 

Langmeiera s Krejčířovou. Mělo se zde psát spíše o psychosexuálním zrání. 

 Autorova teoretická pozice zde i v empirické části je vůbec, celkově, charakteristická 

kolísáním mezi jakousi uklidňující pozitivistickou psychologií a inspirovanějšími, hlubšími 

vhledy řekněme psychoanalytického ražení.  

Do prvního okruhu spadá jakási představa, že psychické funkce (alternativně „Ego“) 

budou zrát, nadpřirozeno bude nahrazováno realitou a děti se budou méně bát, až nakonec 

vůbec ne, a všechno případně zvládnou copingem.  

 V druhém okruhu se např. s oporou o Bettelheima (o pohádkách) nebo v Závěru o 

Voltairův bonmot tvrdí, že strachy jsou něčím pro psychiku pomocným, někdy i spásným. 

 Tento rozdíl se pak samozřejmě odráží i ve „fenomenologickém“ umístění strachů: viz 

např. tvrzení na s. 29: „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“, které zní, jako by šlo o nějaké objekty mimo psychiku, které na ni 

působí, když jde o projevy psychiky samé. Autor strachy řádně nekonceptualizuje ani ve 

smyslu jejich rozlišování: hlavní dimenze, která mu zde zaznívá, je non-reálnost (fiktivnost, 

imaginárnost objektu) vs. jeho reálnost. Proto třeba považuje strach ze smrti nebo z katastrof 

za příklon k realitě: jistě, smrt je vlastně naší jedinou jistotou, ale strach ze smrti není o nic 

méně neurotičtější nebo méně patologičtější (např. na smrt neustále narážejí obsedanti); 

podobně představa o konci světa se objevuje u paranoického založení. Autor tuto stránku 

zmiňuje mírně na s. 43 v úvahách o pravděpodobnosti výskytu objektu strachu, např. „lupiče“.  

 Podle mě se měla provést jakási grafická konceptualizace pojmu „strach“, pojmové 

schéma, které by vymezilo jeho různé fenomenologické rysy a souvislosti, včetně vztahu 

k psychiatrické fobii, tj. k neurotickému strachu. Jinak dochází ke směšování na základě toho, 

že vždy jde o nějaký objekt, resp. situaci: „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“ (s. 28; mělo být asi „ochromující“); to 

je vyjádření, jemuž mám potíž rozumět, ale rozhodně nepokládám za pravděpodobné, že by 

„duch“ zastupoval „pád pod auto“. 

 Tendence odmítání hlubší potřebnosti strachů se pak projevuje i v opakované 

představě, že to jsou média a filmy, co dětem vnukají určité strachy: ale proč by to dělaly, 

kdyby to děti nějak nepotřebovaly? Ďábla patoplasticky prostě nahrazuje něco jiného. 

(Zajímavé je spíš to, jak asi dochází k nějaké možnosti osvojování si: jednorožci dívkám 

nedostupní se např. v současnosti mění v holčičí postavičky!) 

 

 V empirické části se mi mj. velmi líbí použité obrázky, asi od Sayfanové a 

Lagattutové. Autor zde podle mě měl provést jejich charakteristiku: nejsou totiž vůbec 

expresivní, realistické, ale velmi pojmové, signifikantové: žralok tak ukazuje „žraloka“ jako 

slovo. (Možná „doktor“ není šťastný, s onou injekcí, která dodává pojmu doktora dodatečnou 

hrozbu.) Opět se ale mělo u obrázků zkusit provést diferenciální diagnózu jejich 

„fenomenologického“ statu: jaký je třeba rozdíl mezi pojmy „strašidlo“ a „strašidelný film“ 

(film se strašidlem)? Nejsou přece zjevně na stejné úrovni!! 



 Autorovy komentáře v dotazníkové a zejména v rozhovorové části práce jsou opět 

namíchány mezi nějakou psychologií adaptace vs. spíše psychoanalytickým výkladem, jehož 

odhady si někdy nejsem vůbec jist, jindy bych spíše souhlasil. Zajímavá je kategorie „lupič“ u 

děvčat: říkám si, je to strach z uloupení panenství nebo z toho, že bude unesena od rodiny, od 

tatínka? 

 Nejzajímavější mi připadá kategorie „nehmotný nemrtvý“, jejíž nápadnosti je si 

vědom i autor a asi ji i charakterizuje správně.  

 

 Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze 24. 8. 2018 

 

Miloš Kučera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


