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Předkládaná práce je výsledkem autorovy snahy pokračovat a dále rozvinout téma, na které se 

zaměřil již v v bakalářské práci (Brummer, 2015. Strachy a strašidla u dětí předškolního a 

mladšího školního věku), a tím je výzkum strachů a strašidel u dětí a vývoje jejich podoby. 

Mohlo by se na první pohled zdát, že autor si tímto pokračováním v tématu snad práci 

usnadňuje, protože zůstává u v předchozí práci zvoleného výzkumného rámce. Reálně je 

pokračování volbou cesty obtížnější, což je zřejmé již na úrovni teoretické části, neboť mnohé 

už bylo řečeno a je třeba nového autorského zpracování.   

Autor si v oblasti zkoumání strachů a strašidel klade za cíl: „prohloubit poznatky o dětských 

straších a strašidlech, potvrdit vývojové trendy, které byly odhaleny v bakalářské práci a 

uvést prognózu dalšího vývoje“ (s. 10), uskutečnění tohoto cíle je skrze realizovaný výzkum - 

autor se nejdříve  prostřednictvím realizovaného dotazníkového šetření snaží o zachycení 

spektra strachů a intenzity jejich prožívání u dětí, všímá si přitom významu strašidel mezi 

jinými dětskými strachy. Následně se podrobněji věnuje strašidlům jako specifickému objektu 

strachu u dětí. V rozhovorech s dětmi hledá odpověď na otázky po podobě strašidel, která děti 

znají a kterých se obávají, po místě jejich výskytu či konkrétní ohrožení, které pro děti 

znamenají. 

 Práce je klasicky rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je uvedena 

kapitolou, kde autor stručně vymezuje mladší školní věk a základní charakteristiky tělesného, 

kognitivního a sociálního vývoje dítěte v tomto období. Tato kapitola budí dojem spíše 

„nutného výchozího  minima“ vzhledem k věku dětí ve výzkumném souboru a má charakter 

kompilace převážně sekundárních pramenů. Dalšími kapitolami však postupně jdeme dále 

k tomu, co autora skutečně zajímá: od obecnějšího vymezení strachu a úzkosti k  specifikům 

ke strachu u dětí, zvláštní kapitoly jsou věnovány strachu v závislosti na věku, pohlaví, tomu, 

jak strach dětí vidí jejich příbuzní. Teoretická část je uzavřena kapitolou věnovanou 

představám strašidel jako specifické kategorii, ve které se strach dětí odráží. V zmíněných 

oddílech prokazuje autor velmi zasvěcenou orientaci v současných výzkumech na tomto poli, 

je zřetelné, že při psaní teoretické části věnoval značné množství času vyhledáváním 

vědeckých článků, zajímal se nejen o výsledky, ale také o metodologii provedených výzkumů.  

Z teoretické části je zřetelné, jak autor sám přistupuje ke strachu a jeho zkoumání: základním 

východiskem je pojetí strachu jako strachu z něčeho, to znamená, že strach se v objektech, 

situacích odráží, nabývá nějakého tvaru, je v nich zpředmětněn. Prostřednictvím těchto 

objektů a situací můžeme strach nějakým způsobem zachytit, můžeme se ptát po tom, zda to, 

že v nějakém věku se projevuje výrazněji vzhledem k nějakým objektům, je nějak významné. 

Základní rámec ozřejmuje zvolenou metodologii výzkumu i práci s daty ve výzkumné části, 

zároveň jsou získaná data porovnatelná s daty těch výzkumů, který sdílejí toto východisko. 

Výzkumná část je členěna do dvou oddílů, kde autor představuje jednotlivé využité metody a 

prezentuje a interpretuje výsledky. Vždy je uveden cíl, popsány metody, hypotézy, postup při 

sběru a vyhodnocení dat. Ve výzkumné části je využito s časovým odstupem stejných 

respondentů jako v práci bakalářské. 



V prvním oddílu jsou prostřednictvím dotazníkového šetření sledovány intenzity dětmi (a 

jejich příbuznými) prožívaného strachu z určitých objektů a situací. Dotazník je vlastní 

autorovou adaptací metody, kterou využili ve svém výzkumu Sayfan a Lagattuta (2009). 

Autor prezentuje výsledky výzkumu: ukazuje pětici nejintenzivnějších strachů (nebezpečné 

zvíře, lupič, ztracení se, zbraň, strašidlo), odpovídá na výzkumné hypotézy, srovnává 

výsledky se svým předchozím výzkumem, sleduje rozdíly mezi chlapci a dívkami, formuluje 

interpretace, které směřují k objasnění intenzity právě tohoto strachu v daném období, 

komentuje a interpretuje změnu intenzity strachu vzhledem k věku dítěte (např. snížení 

intenzity strachu v kategorii ostrý předmět, nebo sám doma str. 37), pohlaví (např. kategorie 

lupič str. 39), pohybuje se jak v jednotlivých kategoriích tak ve vyšších (např. vysledovává s 

věkem vzrůstající strach z reálných hrozeb (lupič, zbraň) oproti fantazijním strachům (tma, 

bubák) zaznamenává, že tento přesun aktuality strachů na reálné objekty je v průběhu věku 

rychlejší u dívek). 

Ve druhé části jsou zpracovávány výsledku rozhovorů, které směřují k hlubšímu prozkoumání 

specifik kategorie strašidel: v rozhovorech děti hovoří o strašidlech – jejich podobě, akcích, 

místech výskytu a způsobu reakce na setkání s nimi. Autor strašidla dále kategorizuje (např. 

monstra, nehmotní mrtví, čerti), v rámci kategorií jsou data vyhodnocována statisticky.  

Výsledky jsou prezentovány dle sledu jednotlivých výzkumných otázek, výstupy jsou 

komentovány, jsou porovnávány výsledky u chlapců/dívek a ve dvou věkových skupinách, 

data jsou interpretována a vztahována k výsledkům bakalářské práce i zahraničních studií 

(např. interpretace ústupu kategorie čerti oproti mladšímu věku str. 69, 92; interpretace 

strachu ze snězení  str. 79). 

Práce splňuje nároky na diplomovou práci. Jsou splněny všechny formální náležitosti, 

jazyková i stylistická úroveň je odpovídající, teoretická a empirická část jsou provázány 

(zejména díky v tomto ohledu velmi kvalitně zpracované diskusi), je využito maximum 

dostupné odborné literatury – zejména výzkumných studií, v odkazech na literaturu převažují 

nepřímé citace, ale  respektují platná pravidla. Ve zvoleném výzkumném rámci se autor 

pohybuje velmi jistě, dokáže uspořádat i velké množství dat, které generuje, tak, že působí 

přehledně. Zjištění, která přináší výzkumná část práce, považuji za doložená a cenná i pro 

jinak koncipované zkoumání vývoje dětských strachů a strašidel.         

Spolupráci se studentem hodnotím jako vynikající – formuloval vlastní téma, u kterého 

vytrval a měl potřebu jej dále rozvinout, dozvědět se více, pracoval s velkým nadšením, 

samostatně a systematicky. 

Otázky k obhajobě: 

1) Ve výzkumné části vycházíte ze statistické četnosti výskytu (objektů a situací strachů, 

podob a akcí strašidel). Bylo by podle vás nosné sledovat vývoj na rovině individuální 

– jak se mění u jednotlivého dítěte? Mohlo by zhodnocení této roviny něco přinést?  

  

2)  V cílech práce uvádíte možnost prognózy dalšího vývoje. Můžete na základě Vašich 

zjištění zformulovat nějaký předpoklad pro další vývoj sledovaných jevů? 

 

Práci doporučuji k obhajobě 

Hana Valentová 
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