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ÚVOD

Diplomová práce pojednává o práci dětí páté třídy s pohádkovým textem,
tedy o problematice vypravování pohádek. Touto tématikou jsem se zabývala
v rámci studia při klinickém semináři školní psychologie, kdy jsem zkoumala dětská
převypravování předložených pohádek.

Problematika konstrukce pohádkových

příběhů a strukturace pohádky se ukázala být natolik zajímavá, že jsem se rozhodla
pokračovat v ní v rámci diplomové práce.
Tato práce je členěna do dvou hlavních celků. V první, teoretické části,
poukazuji na řadu teoretických souvislostí s problematikou vypravování pohádek.
Zabývám se problematikou vymezení pojmu pohádka a vymezuji zde systematický
přehled přístupů s cílem osvětlit utváření názorů k tomuto žánru. Jelikož se
problematikou vypravování pohádky zabývám ve vztahu ke školnímu věku,
předkládám v rámci teoretické části práce i vývojové pohledy na využití pohádky
a její význam pro dětský věk.
S pohádkou se při školní výuce děti seznamují jako se součástí žánru
vypravování v rámci předmětu český jazyk-sloh. Samostatná kapitola je tedy
věnována

zakotvení

žánru

vypravování

do

českého jazyka-slohu

a

dalším

souvislostem se školní výukou.
Vzhledem k žánrové specifičnosti pohádky nelze opomenout vymezení jejich
kompozičních náležitostí, kterými se zabývám zejména z hlediska obecných principů
kompozice, dále uvádím specifika kompozice pohádkového děje a pohádkových
postav.
V závěrečné kapitole teoretické části

pojednávám podrobněji o morfologii

pohádky dle V.J. Proppa, jelikož jeho přístup ke strukturaci pohádky za pomocí
tzv. funkcí jednajících osob je stěžejním východiskem pro empirickou část této
diplomové práce.
Empirická část je založena převážně na kvalitativním přístupu získávání
a zpracování materiálu. Těžištěm je analýza získaných vypravování pohádek dle
seznamu funkcí jednajících osob vymezených V.J.Proppem. Využívám zde k analýze
materiál získaný na základě reproduktivního a produktivního vypravování pohádek
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u dětí páté třídy. Nedílnou součástí analýz reproduktivního materiálu je i analýza
pohádkových předloh.
V závěrečné části diplomové práce prezentuji analýzy získaných materiálů,
na jejichž základě předkládám zjištěné výsledky. Analyzované materiály jsou
porovnávány zejména z hlediska zastoupených funkcí jednajících osob s cílem
vymezit, jaké funkce tvoří strukturu dětského vypravování pohádek. V rámci diskuse
dále poukazuji na širší souvislosti se zjištěnými závěry.
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1. TEORETICKÁ ČÁST

1.1 Vymezení pojmu pohádka
Vymezení pojmu pohádka není jednoduchou záležitostí, jelikož žánr pohádky
nemůžeme považovat za zcela jednoznačný druh ústní lidové slovesnosti. Obecně
panuje shoda ve skutečnosti, že pohádka byla původně druh ústní zábavy určené
především pro dospělou populaci. V tomto pojetí se uchovala zhruba do období
středověku, posléze se vlivem času pohádka stabilizovala jako druh vypravování
výhradně pro děti (Beneš 1990).
Jednou z možností, jak vysvětlit tento pojem, je vymezení pohádky vůči
ostatním žánrům ústní lidové slovesnosti, ovšem s přihlédnutím k faktu, že jednotlivé
žánry se prolínají. Mnozí autoři (např. Lužík 1944) poukazují na skutečnost, že jen
velmi těžko lze vést zřetelnou hranici mezi pohádkou, bajkou, pověstí či legendou.
Beneš

(1990)

řadí

pohádku

mezi

žánry

charakteristické

vypravěčskou

nepravděpodobností (mezi které mimo pohádky patří také mýty, báje, legendy).
Vypravěčsky pravděpodobné žánry reprezentují naopak pověsti a vypravování ze
života, v nichž je možnost skutečného odehrání se příběhu chápána jako více
pravděpodobná. Ve shodě s oběma autory můžeme konstatovat, že v případě
pohádky existuje látková kontaminace různých žánrů, která je zejména v lidových
vyprávěních složitá a obsáhlá. Beneš (tamtéž) používá pojem žánrově smíšené
pohádky. V případě pohádky bychom měli navíc zohlednit i různé národní stylizace
a odchylky, které mohou být charakteristické pro danou konkrétní zemi.
Mnozí autoři považují za důležitý fakt vztah mezi ústním lidovým
vypravováním pohádek a jejich tištěným zpracováním (např. Vyhlídal 2004). Ústní
lidové vypravování jakožto součást folklóru
pohádkového

žánru,

zejména v různorodé

sehrálo důležitou roli v genezi
interpretaci

pohádkových

příběhů.

V závislosti na vynálezu knihtisku se v průběhu patnáctého století začaly objevovat
první autorské pokusy o systematický písemný sběr a třídění pohádek, čímž
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pohádkový

žánr postupně

nalezl

zakotvení

v literární

tvorbě.

Transformace

pohádkových látek do podoby knižní otevřela cestu dalšímu zkoumání tohoto žánru.
Scholes a Kellog (2002), kteří se zabývali analýzou narativních forem
v dostupné literatuře (především z historického hlediska), vyčlenili několik zásadních
typů narativní literatury, přičemž se domnívám, že toto členění může přispět
k celkovému pochopení žánru pohádky a k objasnění širších souvislostí. Autoři
rozlišují dva základní typy epické literatury:
1.

Empirická literatura. Nahrazuje závislost mýtu závislostí na realitě.
V rámci

tohoto

druhu

můžeme ještě

vyčlenit

směr historický

(vycházející z pravdivé skutečnosti) a směr mimetický (vycházející
zpozorování

současnosti,

přibližující

se

výjevům

ze

života,

autobiografickému vypravování).
2.

Fikční literatura. Podle autorů nahrazuje závislost mýtu závislostí na
ideálu, přičemž není vázána tradicemi.

Smyslem tohoto druhu

literatury není narozdíl od empirické literatury

podávat určitou

podobu pravdy, nýbrž vyjadřovat krásu, konat dobro. Mezi konkrétní
směry můžeme zahrnout směr didaktický, projevující se především
v žánru bajky a dále směr romantický, projevující se především
v jazykovém okrášlení vypravování.
Z uvedeného členění vyplývá typové zařazení žánru pohádky k fikční literatuře,
zejména z toho důvodu, že děj pohádky je konstruován bez vazby na reálný svět.
V pohádkách je představována řada jevů kouzelných, fikčních, které nejsou
v reálním světě uskutečnitelné a uchopitelné.

Vzhledem k nejednoznačné hranici mezi dalšími souvisejícími žánry zde
uvádím odlišení žánru pohádky od nejpříbuznějších z nich.
Pohádka

versus

pověst.

Odlišení

pohádky

od

pověsti

může

být

problematické, jak poukazují mnozí autoři (Lužík 1944, Vyhlídal 2004). Oba žánry
vyrůstají na stejném společensko-historickém základu (Vyhlídal 2004). Pověst by
měla být charakteristická především zeměpisnou alokací, či obecněji řečeno jistou
vazbou na realitu. Zdůrazňuje se především přítomnost určitého pravdivého jádra
příběhu. Ovšem podle Lužíka (tamtéž) může být vědomí historické události
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zkresleno přenosem příběhu z generace na generaci. Pověst tedy může být prvotním
základem pro pohádku, oba útvary se mohou také lehce prolínat (například hrdinský
typ v pověsti přechází do pohádkového typu hrdiny). Legenda, která je většinou
odvozována z lidových pověstí, může být také dalším prvkem úzce spojeným
s žánrem pohádky.

Pohádka versus bajka. Další útvar ústní lidové slovesnosti, který úzce
souvisí s pohádkou, je bajka. Bajka je všeobecně chápána jako slovesný útvar
týkající se zvířat, ovšem bajkové prvky opět nalezneme i v pohádkách. Lužík (1944)
diferencuje bajku od pohádky z epického hlediska. Bajku pojímá oproti pohádce jako
jednoepický útvar se satirickou či didaktickou tendencí,

zdůrazňuje navíc výskyt

mravního ponaučení na konci příběhu.

Pohádka versus mýtus. Mýtus i pohádka čerpají ze stejných zdrojů lidské
imaginace a jsou spojovány s lidskou touhou vysvětlit zdánlivě prosté otázky: proč
jsme zde na tomto světě, kam směřujeme, co se od nás očekává (Černoušek 1990,
s. 26). Mýtus je charakteristický tragičností, pesimistickým laděním, zdůrazňuje
tragiku konečnosti lidského života. Motiv ztvárnění lidských obav a tužeb je zde
velmi silný (Scholes 2002). Zatímco mýtus nás odkazuje spíše ke kolektivním
počátkům lidské existence, pohádka nás přivádí svým poselstvím k počátkům
existence individuální. Podpůrné názory nalezneme i u Scholese (tamtéž), který
mýtus spojuje především s náboženskými rituály, spojenými s ročním cyklem v
přírodě. Hlavní žánrový posun směrem k pohádce autor spatřuje v přechodu
z vypravování, jehož dominantou je mýtický impuls, k vypravování s tradiční
zápletkou 1 . V podstatě můžeme rozlišit, že se v případě mýtu jedná o narativní
1

Pojem zápletka se ukazuje v dostupné literatuře jako problematický vzhledem k vymezení.

V anglické literatuře je užíván pojem „plot", který v překladu znamená zápletku, ale také děj. „Plot"
tedy v některých případech může zahrnovat i pojem vůči sobě nadřazený. Scholes (2002) upozorňuje
na výklad Aristotela, který pojem mýtus (neboli mythos) užíval jako synonymum pro pojem zápletka,
přičemž pod tímto pojmem spatřoval kostru literárního díla, která je imitací nějakého děje. Přikláním
se v rámci této práce k užívání pojmu mýtus pro narativní celky, charakteristické kolektivním
rituálním či náboženským zaměřením, tak jak jej pojímají například Propp (1999) či Černoušek
(1990). Pojem zápletka chápu jako dílčí, i když velmi podstatnou součást celkového děje příběhu.
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literární typ empirický a v případě pohádky o narativní literární typ fikční. Kolektivní
zakotvení mýtu podporuje i Propp (1999). Mýtus je pokládán obecně za nejstarší
vývojovou formu narativní literatury (Scholes 2002). Důležitý fakt je, že mýty
užívají symbolický jazyk, charakteristický intenzitou a asociacemi, odcizený od
našeho myšlení.

Pojem pohádka. Z dostupné literatury je zřejmé, že neexistuje přímé
vymezení pojmu pohádka vůči ostatním žánrům, mnozí autoři tento pojem ztotožňují
s pojmy povídka, vypravování, příběh a kumulativně vyznačují záležitosti, jimiž je
pohádka charakteristická. Definice pohádky se ve většině případů orientují na
zdůraznění konkrétního aspektu, dle kterého pohádku blíže vymezují. Rozdílnost
názorů na vymezení pohádky uvádím níže na vybraných definicích.

Jedním ze zdůrazňovaných aspektů
fantastičnost.
rozptýlení,

„Pohádky jsou

jejich

v případě pohádky je neobyčejnost,

ústní povídky,

obsahem jsou

příběhy

vyprávěné

z hlediska

v lidových

běžného

vrstvách jako

pojetí

neobyčejné

(fantastické, zázračné nebo ze všedního životaj a vyznačující se speciální kompoziční
a stylistickou výstavbou. " (Beneš 1990, s. 265). Autor dále poukazuje na stylistickou
odlišnost tohoto žánru.

Podle Stromšíka (1988) je pohádka „velmi stará, ne pouze dětem určená
forma původně ústního podání, jejímž jádrem jsou zázračné,

ale i obecně fantazijní a

třeba jen silně hyperbolizované jevy a děje, které na všech stranách plynule přechází
v příbuzné útvary, jakou jsou pověst,

dobrodružný příběh,

zvířecí bajka,

satirická

moralita, exemplum atd." (Stromšík 1988, s. 277). Autor zdůrazňuje zejména úzké
spojení pohádky s ostatními žánry, v nichž můžeme objevit pohádkové prvky. Je
tedy zřejmé, že překračování hranic mezi příbuznými žánry se při pokusu
o vymezení pohádky neubráníme.

Na problematičnost žánrového uchopení pohádky poukazuje Vyhlídal, který
se snažil upozornit na neadekvátnost typového členění pohádek. „Pohádka, má-li být
slovesným útvarem,

který vystihuje podstatu žánru,

8

tj.

má-li vyjadřovat iluzivní,

kouzelné prvky, musí být vždy zázračná. Nic přitom nemůže bránit tomu, aby byla
zároveň satirická. "(Vyhlídal 2004, s. 172).

Mytologické pojetí, o němž blíže pojednávám v následující kapitole 1.1.1,
definuje

pohádku jako

„redukovaný

mýtus, jehož syžet

a

děj

se postupně

osamostatnil a oddělil od rituálu" (Hrbata 1990, s. 342). Na pohádku tedy pohlíží
především z historického hlediska a odvozuje ji

z prastarých mýtů a rituálů, na

jejichž základě se postupně tento žánr osamostatnil.

Učebnice českého jazyka

od autorů Měchurové, Horáčkové a Žáčka

k tématu pohádka podotýká: „Pohádky mají rády všechny děti. V těch nejznámějších
vystupují obvykle králové, královny a princezny, ale také draci a čarodějnice, obři a
strašidla a jiné nadpřirozené bytosti. Nakonec v nich vše dobře dopadne, zlý drak je
zabit udatným rytířem nebo Honzou, zlé královny či macechy jsou potrestány a
hodné dívky se vdávají za bohaté prince. Dobro vítězí nad zlem." (Měchurová,
Horáčková, Žáček 1996, s. 20). Dle tohoto pojetí je pohádka charakteristická
především nadpřirozenými prvky a bytostmi, zároveň je posilována víra v dobrý,
šťastný konec.

Von Franz (1998) spojuje pohádku s kolektivním nevědomým významem a
odkazuje v tomto smyslu na hlubší kulturní zakotvenost pohádkového materiálu.
„Pohádky jsou

nejčistším

a

nejjednodušším

výrazem

kolektivně

nevědomých

psychických procesů. Pohádky zobrazují archetypy v jejich nej jednodušší, nejhutnější
a nejpřesnějšípodobě. " (von Franz 1998, s. 15).

Klasifikace pohádek. V rámci snahy o vymezení pojmu pohádka se
setkáváme velmi často s diferenciací jednotlivých druhů pohádky. Členění dle
různých autorů jsou velmi rozmanitá, níže proto uvádím pro dokreslení problematiky
dva přístupy ke klasifikaci pohádkových útvarů. Klasifikační pojetí ukazují, že při
jejich tvorbě je východiskem obsahové zaměření pohádky na nejvýraznější prvky
(například rozlišení prvků nadpřirozených či ze života).
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V užším slova smyslu je pod pohádkou chápána pouze pohádka kouzelná,
která je však pouze jednou z možných podkategorií. Šíře tohoto žánru se zdá být
mnohem obsáhlejší. Mnozí autoři navíc neuvádí, zda při užívání pojmu pohádka míní
pohádku jako celek, či pouze pohádku kouzelnou (která je někdy v odborné literatuře
s pojmem pohádka zcela ztotožňována).
Folkloristé schematicky klasifikují pohádky podle dějového prvku, který je
nositelem dějové osnovy (in Lužík 1944). Dle tohoto pojetí Aarne (tamtéž) třídí
pohádkové útvary na následující:
•

Látky zvířecí.

•

Vlastní pohádky, (s prvky čarovnými, legendárními, novelistickými)

•

Látky žertovné.

Benešova klasifikace (1990) třídí pohádky na následující druhy:
•

Pohádky

kouzelné

nepravděpodobností

(fantastické).

kouzelného jevu

Vyznačují
(předmětu,

se

určitou

postavy,

děje)

a charakteristickými kompozičními prvky (např. trojí opakování).
•

Pohádky

novelistické

(realistické,

ze

života).

Děj

v těchto

pohádkách je sice nepravděpodobný, avšak bez příměsi kouzelného
charakteru.
•

Pohádky o zvířatech.

Zvíře zde vystupuje v roli hlavního hrdiny,

tento druh pohádky se blíží k bajkám, ale postrádá didaktický aspekt.
•

Pohádky legendární. Jsou charakteristické vystupováním postav
z církevního a historického prostředí.

•

Pohádky

kumulativní.

Jedná

se

o

jednoduché

příběhy

charakteristické stupňovitostí a řetězovitou výstavbu textu (např.
O kohoutkovi a slepičce).
Existují však i kritické názory k těmto klasifikačním přístupům. Propp (1999)
zdůrazňuje, že dochází k prolínání jednotlivých druhů pohádky. Pohádka o zvířatech
může obsahovat zároveň i prvky nadpřirozené a kouzelné, čímž může být přiřazení
k jednomu druhu značně ztíženo. Klasifikace dle prvotních jevů se ukazuje jako
nedostatečná. Autor zavádí klasifikaci pohádky podle strukturních příznaků pohádky,
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přičemž vyčleňuje tzv. funkce jednajících osob. Podrobněji se tímto pojetím
zabývám v samostatné kapitole 1.6.

Není mým záměrem uvádět zde výčet různých definic pohádky a členěných
kategorií, výše uvedené příklady slouží pro základní pochopení problematiky tohoto
žánru. Obecně můžeme pozorovat hlavní shodu mezi autory v tom, že pohádka je
původně žánr vycházející z ústní lidové tradice, týkající se především fantazijního a
neobyčejného obsahu. Podle převládajícího prvku někteří autoři dále člení pohádky
na jednotlivé kategorie. Další shodu můžeme nalézt ve skutečnosti, že při vymezení
žánru pohádky se nevyhneme prolínání s jinými příbuznými žánry. Žánr pohádky je
dále charakteristický specifickou kompoziční výstavbou textu, o čemž dále
pojednávám v kapitole 1.5 této diplomové práce.
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'1

1.1.1 Přehled přístupů k pohádce
Pohádka přitahovala pozornost řady autorů, z rozličných pojetí můžeme
vyabstrahovat několik typických přístupů. V této kapitole uvádím níže přehled
nejvýznamnějších přístupů k žánru pohádky, jednotlivé směry navíc velmi dobře
reprezentují i vývoj utváření poznatků k problematice tohoto žánru.

Období romantismu. Lze jej chápat jako počátek zájmu o ústní lidovou
slovesnost obecně, zájem o lidovou tvorbu a obrat k přírodě je pro tento směr velmi
příznačný. V období romantismu byla věnována vyšší pozornost i pohádkám, Lužík
(1944) upozorňuje na vydání Perraultovy sbírky pohádek roku 1697 a na práci
německých autorů bratří Grimmů. Toto období považuje za „rehabilitaci pohádky"
i Stromšík (1988), který za rozhodující mezník ve vývoji považuje vydání zmiňované
sbírky pohádek bratří Grimmů.
Pozdvižení pohádky na úroveň plnohodnotného literárního žánru je v tomto
období nesporné. Hrbata (1990) uvádí, že koncem sedmnáctého století se kouzelná
pohádka

začala

prosazovat

na

okraji

uznávané

literatury,

vedle

ostatních

renomovaných žánrů. Původně se jednalo o žánr určený zejména k oddechu
a zábavě 2 , nicméně zájem o pohádky a hledání zdrojů k inspiraci v původních
formách (například orientálních) byl u mnoha autorů patrný. Takto zejména Perrault
sbíral a upravoval pohádky ze „starých časů", které přizpůsobil vkusu své doby.
Pohádky byly chápány jako pozůstatky starých mýtů, často byly spojovány
s náboženským původem, ačkoli dle Hrbatý (tamtéž) právě Perrault k pohádkám
nepřistupoval jako ke zbytkům staré doby či prastarým symbolickým strukturám.
Spatřoval v nich autentický svět lidové kultury. Nesporný význam této etapy však
můžeme spatřovat v „objevení pohádky", zakotvení tohoto žánru mezi ostatní
uznávanou literaturu.

2
Oblíbenou tématikou tohoto období byly pohádky o vílách (fées), odtud pramení i dnešní název pro
pohádku ve francouzštině - féeire.
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Mytologické přístupy. Wilhelm a Jakob Grimmové svou prací reprezentují
podle řady autorů (Lužík 1944, Holbek 1987, Hrbata 1990, Stromšík 1988)
mytologickou školu, která shody v různých pohádkách odvozovala ze společného
původu. Pohádky byly chápány jako dílo kolektivního původu, tento přístup byl
bezpochyby spojen v daném období rozmachem studia národního folklóru celkově.
Hrbata (1990) definuje pohádku v pojetí mytologické školy jako „ redukovaný mýtus,
jehož syžet a děj se postupně osamostatnil a oddělil od rituálu. " Pohádka je chápána
jako „degradovaný mýtus", „zobecněná metafora" (Hrbata 1990, s. 342). Podle
Stromšíka

(1988)

Jacob

Grimm

v pohádkách

spatřoval

stopy

prastarých

nedochovaných národních a kmenových mýtů, které chápal komplementárně
k velkým epický formám raného středověku. Umělecká tvorba pro autora znamenala
znovuobjevení „kolektivní duše národa", která se do té doby dochovala jen ve
zbytkové formě v ústním lidovém podání (tamtéž).
Vnáší zemi patřil ke stoupencům této školy Karel Jaromír Erben, který
v pohádkách

spatřoval

zbytky

prastarých

bájí,

především

náboženských,

prostřednictvím nichž naši předci dávali najevo božskou úctu. Tyto příběhy měly
sice náboženský podtext, ale zároveň zahrnovaly i prvky zábavnosti (Vyhlídal 2004).
Do jisté míry je tato teorie dle Hrbatý (1990) ztotožňována se sociokulturními
a historickými přístupy, které pohádku pojímají jako odraz vztahu člověka k přírodě,
lidových pověr a obav v dávných dobách.
Mytologické přístupy tedy vidí původ pohádky v mýtech a rituálech. Někteří
autoři (viz Holbek 1987) mytologický přístup řadí jako samostatnou podkapitolu
historického přístupu (spolu s přístupy komparativně antropologickými, geograficko
historickými, literárními), pro lepší přehlednost a postižení rozdílů však tento přístup
uvádím samostatně. Nebudu se zde zabývat odlišením pohádky od mýtu, neboť toto
bylo naznačeno v kapitole 1.1.
Kritika mytologické školy, jak zdůrazňuje Lužík (1944), poukazovala na
skutečnost, že v mytologickém pojetí byl zcela přehlížen historický vývoj, de facto
byla lidová próza z období 19. století ztotožňována s pohádkovými příběhy o několik
staletí staršími. Také Stromšík (1988) spatřuje zásadní chybu tohoto pojetí
v přehlížení dynamiky ústní lidové tvorby, a to především v možném přizpůsobování
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tradovaného tématu dané době. Z folkloristického hlediska je toto přetváření patrné
například v pokřesťanštění původně pohanských příběhů.

Migrační teorie. Další z teorií zabývající se vznikem pohádky, teorie
migrační, vyzdvihuje možnost transportování pohádek z východních civilizací do
Evropy. Počátek této teorie je spojován s rokem 1859, kdy německý vědec Theodor
Benfey vydal překlad Knihy pěti, tzv. „Pantscha Tantra" (Vyhlídal 2004). Kniha
poukazuje na syžety v mýtech primitivních národů,

které lze nalézt i v našich

pohádkách. Dle autora tyto syžety do Evropy dorazily dvěma možnými způsoby.
Jedním výkladem je tzv. jižní cesta z Indie a druhým možný způsob je spojován
s mongolskou migrací do Evropy. Existují však i spory o to, zda pohádka jako
slovesný typ vznikla pouze v jedné kultuře, z které se šířila dále, či

vznikala na

ranném stupni vývoje u různých národnostních celků.
Tomuto tématu se blíže věnuje také Stromšík (1988), dle kterého je obecně
přijímána jako „kolébka" pohádky Indie, z níž pochází nejstarší písemné záznamy
pohádkového žánru (nejznámější je sbírka Pohádky tisíce a jedné noci). Otázku, zda
je opodstatněné spojovat vznik pohádky s prastarými indickými a arabskými
civilizacemi bych dále nerozváděla, neboť tento dodnes nevyjasněný přístup
neposkytuje zásadní přínos pro mou práci, uvádím jej zde pouze pro doplnění
celkové problematiky.
Přívržence tohoto přístupu lze vysledovat i v našich podmínkách, dle Lužíka
(1944) byl v naší republice zastáncem této teorie folkloristický badatel Václav Tille,
který se zabýval lidovým podáním próz.

Přístup komparativně antropologický. Je založen na základě četných
etnografických a sociologických výzkumů kultury primitivních národů z 19. století
(Vyhlídal 2004). Autoři zastávající tuto teorii zjistili četné shody mezi ústní lidovou
tradicí vyspělých národů a primitivních národů, přičemž byla důrazně vyloučena
možnost látkové migrace. V literatuře se tato teorie označuje také jako teorie
polygenetického výkladu jevů. Zdůrazňován je především vznik stejných syžetů
nezávisle na různých místech (Propp 1999).
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Hlavní užitou metodou synchronního srovnávání se studovaly shodné znaky
u různých etnických skupin. Významný představitel této teorie, Andrew Lang (in
Lužík 1944, s. 18), razil heslo „lidský duch pracuje všude stejně". Pohádky dle této
teorie chápeme jako pokus prvotních obyvatel zaznamenat své dojmy o vesmíru,
uspořádání života. Stěžejním tvrzením této teorie je vznik pohádkových forem
nezávisle na různých místech světa, s důsledný vyloučením jejich přenosu mimo
původní region a následného ovlivnění. Vyhlídal (2004) však k tomuto pojetí namítá,
že nezodpovídá na základní otázku: z jakého důvodu tyto shodné pohádkové formy
vznikaly na různých místech nezávisle.

Finská škola. Počátky tohoto přístupu spadají do přelomu 19/20 století,
nejčastěji je v literatuře reprezentován finským folkloristou Antti Aarnem. Podle
Proppa (1999), ačkoli je sám kritikem tohoto přístupu, představovala finská škola
historický mezník ve

folklorním podání.

historickou

studovala

metodu,

různé

Využívala především geografickovarianty

syžetu 3

z chronologického

i zeměpisného hlediska. Cílem bylo zjistit původní tvar pohádkové látky. Formy,
které se vyskytovaly častěji, než jiné, byly považovány za původní formu syžetu.
Proto je tento přístup označován také za teorii syžetových archetypů.
Významný okamžik nastal v 60 letech, kdy Antti Aarne spolu se Sithem
Thompsonem vydali katalog pohádkových syžetů „The Types of the Folktale"
(Thompson 1964). Klasifikační systém Aarneho a Thompsona je v literatuře
nejčastěji uváděn pod zkratkou AaTh, následně byl upraven autorem Hansem Jorgem
Utherem (2004a, 2004b, 2004c), především z důvodu, že původní AaTh systém
obsahoval některé typy pohádek zahrnuté ve více kategoriích, čímž docházelo
k duplikacím. V odborné literatuře je označována poslední klasifikace pod zkratkou
ATU systém.

Sociohistorické přístupy. Vychází z předpokladu, že pohádce lze porozumět
pouze s ohledem na kulturní prostředí. Pohádka může odrážet ideologii sociálního
prostředí a jeho faktorů. To dokládá například Holbek (1987), pohádky byly nejprve
3

Syžetem zde v souladu s tímto pojetím rozumím námčt, téma pohádky a uspořádání jejich dílčích

tématických složek.
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vyprávěny v prostředí venkovském a nutno vzít v úvahu, že byly následně chápány
z hlediska životní situace a úrovně daného prostředí.

Morfologické přístupy. Nejznámějším představitelem tohoto pojetí je
bezpochyby V.J. Propp, který vyšel z kritiky finské školy. Poukázal na nevhodnost
klasifikačního systému z důvodu opomíjení jednotlivých motivů v pohádce. Propp
(1999) zdůrazňoval analýzu děje k pochopení základních elementů pohádky, nikoli
pouhou klasifikaci syžetů. Folklor chápal jako mezinárodní jev, který nelze popsat
v celé jeho šíři, není proto nutné dopátrat se obecných rysů pohádky skrze kvantitu.
Bližší specifikaci přístupu tohoto autora se věnuji v kapitole 1.6.

Rovněž psychologické přístupy se uplatňovaly při studiu a následném
využití pohádky zejména pro praktickou psychoterapeutickou činnost. Pojetí
jednotlivých škol se vzájemně liší podle způsobu a míry využití pohádky
v terapeutickém procesu. Pro úplný přehled pohádkové problematiky zde níže
uvádím vybrané psychologické školy a jejich pohled na problematiku pohádky.
Z pohledu psychoanalýzy je nepropracovanější koncepcí dílo Bettelheima
(2000), který se zabýval významem pohádky pro dětský věk. Autor je zastáncem
pohádky a ve své práci dokládá její význam pro děti i na základě vlastní terapeutické
praxe. V pohádkách autor odhaluje mnohá témata typická pro dětský věk: vztah
k rodičům, roli rodičovské figury (matka, otec), sourozenecké vztahy, oidipský
konflikt. Autor se dotýká i témat intimity a počínající sexuality. Bližší komentář
k přístupu autora uvádím v kapitole 1.2, která pojednává o významu pohádek pro
dětský věk. Blízká psychoanalytickému pojetí je i práce Róhra (2001), který
poukázal na pohádce bratří Grimmů na problematiku narcismu.
Analytická

psychologie

se

orientuje

především

na

problematiku

archetypálních obrazů, vynořujících se v pohádkách. Jung (1997) pojímá pohádku
jako jeden ze způsobů vyobrazení kolektivního nevědomí skrze archetypy. Pohádky
podle autora zachycují typické situace vědomého i nevědomého života a mají
významný psychoterapeutický i výchovný potenciál. Jsou vyjádřením vnitřního
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bytostného jádra člověka, das Selbst 4 . Více se však problematice pohádky věnovali
Jungovi následovníci, z nichž se zde dále zmiňuji o M.L. von Franz. Autorka
pohádku chápe jako významný doprovodný materiál k imaginativní aktivitě při
terapeutickém procesu, který umožňuje analýzu vnitřního konfliktu na symbolické
rovině (von Franz 1998). Na základě pohádkového materiálu autorka interpretuje
jednotlivá vypravování a vztahuje je k archetypům (například animus - anima,
archetyp stínu). Zároveň poukazuje na pozitivní roli pohádkových příběhů a jejich
zakotvenost v lidské životní cestě.
Transakční analýza chápe pohádky jakožto významné činitele při utváření
životního scénáře dítěte. Podle Berneho (1997) si dítě s přibývajícím věkem vytváří
postupně své vlastní scénáře, přičemž pohádky zde sehrávají pomocnou roli.
Nabízejí mu různé postavy, které hrají roli v dětské fantazii. Nicméně Berne na
druhou stranu podotýká, že šťastný konec v pohádkách je podezřelý - ve skutečném
životě k němu nedochází (Berne 1997, s. 51). Podle autora jsou pohádky vyprávěny
rodiči, kteří to s dítětem myslí dobře a šťastný konec zde reprezentuje benevolentní
stav rodičovského Ega (tamtéž). V terapii užívá Berne pohádku zejména ke zjištění
výchozího scénáře, což podle mého názoru nejlépe dokládají jeho slova: „dítě
s koherentním příběhem, přežívajícím stovky či tisíce let díky svému všeobecnému
působení

na primitivnější

vrstvy

lidské

mysli,

dává přinejmenším pocit práce

odvíjející se od solidního základu a v nejlepším případě může poskytnout velmi
přesná

vodítka ktomu,

co je

třeba

udělat k odvrácení nebo přeměně špatného

konce." (Berne 1997, s. 53).
Existují samozřejmě i další pohledy na pohádku z psychologického hlediska,
nicméně obšírnost tohoto tématu je tak rozsáhlá, že se jí zde podrobněji nezabývám.
Mezi dalšími možnými přístupy k pohádce můžeme zmínit strukturalistický
přístup

C.

Lévi-Strausse,

který

pohádku

pokládal

za

oslabený

mýtus,

či

Saintyvesovu ritualistickou teorii (in Propp 1999). Existuje řada dalších dílčích
přístupů, jejichž výčet zde již nerozvádím, neboť zásadním způsobem nepřispívají
k pojetí mojí práce.

4

Běžně se v překladu uvádí pod názvem bytostné Já, ponechávám však pojem v původním tvaru.
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Z uvedeného přehledu přístupů k pohádce je patrné, že názory na tento žánr
se různí. Docházelo k postupnému utváření odborných poznatků na problematiku
pohádky. Za významný mezník se dá považovat období romantismu, za kterého
došlo k „oprášení" zájmu o lidovou tvorbu obecně. Pohádka byla dále spojována
s prastarými mýty a rituály a na základě hledání vnitřních souvislostí byl vykládán
její původ. Jiní autoři se pokusili zdokumentovat možnou migraci tohoto žánru
a určit původní místo vzniku. Oproti tomu nalezneme i názory vylučující jedinou
kolébku pohádky a podporující její spojitost s různými kulturami a národy. Došlo
též k pokusům o klasifikaci pohádkových syžetů, k n i m ž se v opozici připojil
formalistický přístup. Pohádkový žánr má bezesporu své uplatnění i v psychologické
teorii a praxi. Jednotlivé psychologické směry podaly vedle praktické aplikace
pohádky na terapeutický proces i zajímavé výklady ke konkrétním pohádkovým
příběhům. Dosavadní přístupy a prezentované teorie se tedy opírají o různé, mnohdy
odlišné výzkumné metody, avšak každý přístup může být z určitého úhlu pohledu
platný a přinést kladné řešení problematiky pohádky. Samozřejmě je při posuzování
problematiky pohádkového žánru nutná přiměřená míra kritičnosti a také zohlednění
možnosti prolínání se jednotlivých přístupů.
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1.2 Význam pohádek
Dříve, než přistoupím k pohádce jako součásti žánru vypravování ve
vyučování slohu, uvedla bych několik aspektů týkajících se významu pohádek.
Ačkoli se v případě pohádky jednalo původně o vypravování určené pro dospělé,
autoři všeobecně nepochybují o jejím významu pro dětský věk. Níže uvedené
aspekty se tedy sice zaměřují na dětský věk, nicméně to nevylučuje jejich platnost
a možnou aplikaci i pro starší období. Černoušek (1990) navíc zdůrazňuje, že
i dospělého čtenáře může pohádka oslovit a pomoci mu navrátit se ke konfliktům
jinak příznačným pro období dětství.
Dětská literatura, zejména pak pohádky, představují podle autorů (Bettelheim
2000, Beneš 1990) základní zdroj obohacení osobnosti dítěte. Černoušek (1990)
poukazuje na fakt,
nej důležitější,

že

protože

literatura, zejména pohádky, jsou ze všech zdrojů
jsou

nejstarší

a

nejvíce

vyhovují

synkretickému

a symbolickému myšlení dítěte. Čechová (1998) poukazuje na významnou roli
dětské literatury zejména pro rozvoj vyjadřování dítěte.
Níže uvádím přehled několika oblastí, v nichž spatřuji hlavní význam
pohádky, přičemž se opírám o pojetí různých autorů z dostupné literatury.

Strukturace skutečnosti. Základní funkcí pohádky je vnášení řádu a smyslu
do jinak nesrozumitelného a chaotického světa. Takto chápe základní význam
pohádky Černoušek (1990). Pohádka tvoří jakýsi pomyslný můstek mezi světem
dospělých a světem dítěte. Z hlediska kompozice svou jasnou fabulí, polarizací na
dobro versus zlo a zřetelně uchopitelnými zápletkami lze skrze pohádku převést
nesrozumitelný svět do srozumitelných obrazů pochopitelných pro psychiku dítěte.
K tomuto názoru se kloní i Bettelheim (2000). Pohádky pomáhají rozvíjet
rozumové schopnosti dítěte, vyjasňovat jeho pocity a nabízet řešení problémů, které
dítě matou a kterým nerozumí. Pohádka obsahuje zjevný i skrytý smysl zároveň,
dokáže oslovit nevzdělanou mysl dítěte symbolickým způsobem a prostřednictvím
hlavních postav a dějů mezi nimi se odehrávajících poskytovat dítěti srozumitelné
a smysluplné uspořádání vnějšího světa.
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Potvrzení vlastní zkušenosti a zprostředkování řešení životních problémů
a krizí. Pohádky odpovídají na některé základní vývojové potřeby dítěte, například
vztah k rodičům, sourozencům, potřebu lásky, zvládnutí strachu. Pomáhají tak dětem
organizovat a rozpoznávat vlastní zkušenost. Dětská psychika je od útlého věku
vystavena vlivu společnosti a k vyrovnávání se s životními událostmi potřebuje
vnitřní zdroje, vnitřní zkušenosti, které napomáhají ke zvládání životních podmínek.
Pohádka

díky

své

srozumitelnosti

a

obraznosti

dějů

pomáhá

dítěti

uvědomovat si různé problémy a zároveň se poučit o možnostech jejich řešení
(Černoušek 1990). Některé pohádky tak mohou být jakousi průpravou k řešení
problémů, mohou děti připravovat na typické konfliktní situace a obecně nalaďovat
na určitý způsob uvažování. Tím dle Černouška (tamtéž) dítěti ukazují, jak
k problému přistupovat.
Bettelheim (2000) zdůrazňuje význam pohádky při utvrzování zkušenosti
dítěte. Dítě nemusí nepřijatelné pocity potlačovat, nýbrž je prožívat a vyjasnit si je
skrze pohádkový příběh. Problémy a způsoby jejich vyřešení jsou přitom dětem
tlumočeny ve srozumitelných, konkrétních obrazech a jasných symbolech. Je vhodné
zde zmínit, v souladu s tvrzením Röhra (2001) neoprávněnost názoru, že by pohádky
podsouvaly pouze pohádková řešení životních situací. Pokud se pokusíme zeptat, co
nám pohádky říkají symbolicky, zjistíme, že jsou velmi realistické. Černoušek (1990)
k tomuto dodává, že pohádky nepředkládají jednoznačný recept na zvládání situací,
ale přispívají velkou mírou k utváření postojů.
Podle psychoanalýzy (Bettelheim 2000, s. 56) dětské pohádky obsahují
důležitá sdělení pro vědomou, předvědomou a nevědomou mysl. Podněcují rozvoj Já,
uvolňují podvědomým tlakům a ukazují, jak je uspokojit v souladu s požadavky Já
a Nadjá. Bettleheim (2000) přitom poukazuje v souladu s psychoanalýzou především
na témata negativních pocitů vůči sourozenci, oidipský konflikt, strach ze smrti atd.
Pohádky promlouvají k pocitům, ve kterých se dítě nachází, ale jimž rozumí jen na
nevědomé úrovni a umožňují dítěti získat potvrzení oprávněnosti vlastních pocitů,
takže není odcizeno vůči vlastní zkušenosti. Mohou tedy tvořit určitý spojovací
článek

mezi různými vrstvami osobnosti: vědomím a nevědomím, rozumovou

a citovou stránkou. S tím souvisí mínění Röhra (2001), dle kterého jsou pohádky
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formulovány obrazovou řečí nevědomí, která je blízká řeči snů, a tím mohou
oslovovat hluboké vrstvy osobnosti.

Morální aspekt pohádky, polarizace dobra a zla. Zjednodušeně řečeno,
v klasických pohádkách vítězí dobro nad zlem a je tím čtenáři předkládána určitá
hodnota dobra, zatímco zlo je obvykle potrestáno či jiným způsobem sankcionováno.
V pohádkách je téměř vždy zastoupena strana dobra a zla, jejich souboj je pro
dětskou psychiku odrazem

lidských krizí,

obrazotvorně

předložených,

které

umožňují vědomým způsobem zpracovat jinak nevědomý materiál. Tato dualita
představuje v pohádkách určitý morální problém, o nějž je nutno bojovat.
Černoušek (1990) hovoří o mravní funkci pohádky, podle něj se pohádky
dotýkají především mravního univerza lidského bytí ve světě. Seznamuje dítě se
základními

principy

univerzálního

lidského

trestního

kodexu

v posloupnosti

přestupek (1), vina (2), trest (3). Bettleheim (2000) rovněž konstatuje, že pohádka
zprostředkovává dítěti

určitou morální výchovu, nepřímou, jakoby mezi řádky

skrytou, která mu jemně naznačuje morální jednání pomocí

smysluplných,

konkrétních dějů.

Ztotožnění

se

s hrdinou, pochopení sociálních

a

interpersonálních

vztahů. Dítě má v pohádkách možnost identifikovat se s hlavním hrdinou, ztotožnit
se sjeho činy, čímž si vštěpuje základní postoj k životním skutečnostem a do jisté
míry přebírá modely řešení pozdějších životních krizí. V souladu s Bettelheimem
konstatuje Bottigheimer (1986), že pohádky dítěti naznačují fungování sociálních
institucí,

interpersonálních

vztahů

a

pomáhají

jejich

zprostředkováním

k individuálnímu vývoji dítěte. Autorka hovoří o společenské funkci pohádek:
porozumění společnosti, podřízení se a přizpůsobení jejím sociálním normám, čímž
jedinec rozvíjí své individuální chování a osobnost v rámci společnosti (tamtéž).

Pohádky tedy mohou přispět k socializaci dítěte, představují určité základní vzorce
lidského chování a poukazují na společenské normy a hodnoty, jež jsou pokládány za
žádoucí.
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Rozvoj představivosti a fantazie. Černoušek (1990) spatřuje v tomto
smyslu úlohu pohádky v podněcování

dětské představivosti, rozvoji vyšších

poznávacích funkcí. Na význam pohádek při rozvíjení představivosti poukazuje
i Příhoda (1971), který hovoří o „výrazové prostotě" pohádky, díky níž je oslovována
dětská psychika Autor tímto pojmem, který může na první pohled znít zavádějícím
způsobem, však míní určité zjednodušené rysy pohádky (polarizaci dobro versus zlo,
princip buď a nebo).
Autor Rudolf Schenka (in Bottigheimer 1986, s. 90) hovoří o pedagogickém
úkolu pohádek, podle něj představují místo pro uplatnění dětské fantazie a zacházení
s realitou. Ztotožňuje se s výkladem Bettelheima (2000) o skrytém, symbolickém
smyslu pohádek oslovujícím nepřímo osobnost dítěte.

Vyrovnání se s vlastními pocity. Pohádky napomáhají i v emocionální
rovině, vnášejí řád do emocionálních bouří, napětí a úzkosti. V tomto smyslu
můžeme navíc hovořit o určitém katarzním účinku pohádky.
Vycházíme-li z Bettelheima (2000), můžeme v souladu sjeho názory tvrdit,
že pohádky dítěti umožňují snímání pocitu viny a studu. Prostřednictvím určitých
témat dítě dochází k poznání, že není třeba se cítit provinile za své činy a myšlenky.
Obdobně Róhr (2001) uvádí, že pohádky vyjadřují potřeby a tísně lidské duše,
představují dramatické inscenace typických problémů, které lidi vždy a všude tížily
a tíží. Autor užívá zajímavé přirovnání: pohádky jako projekční plochy, na kterých se
ukazují emocionální problémy jako na obrazovce (Róhr 2001, s. 18).

Optimistický přístup. Autoři se obecně přiklání k názoru, že pohádky nabízí
optimistický pohled na fungování světa. Například Černoušek (1990) zdůrazňuje
směřování děje pohádky ke šťastnému konci. Bettelheim (2000) vidí tento smysl
pohádky v určitém poselství, dodávání naděje. Konstatuji shodně sRóhrem (2001),
že šťastný konec v pohádce naznačuje nalezení úspěšného řešení inscenovaného
problému. Pohádky nám ukazují, že bojovat proti krutým životním podmínkám
a čelit nesnázím patří neodmyslitelně k lidskému životu, ale úspěšné vyřešení potíží
je možné. Dodávají tím určité odhodlání a naději na dobrý konec. Podle Černouška
(1990) eliminace zla může posilovat rostoucí potřeby dětského Já.
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Na druhou stranu nesmíme opomenout pohádky, jež nemají závěrečnou fázi
pozitivního charakteru. Zde můžeme toto vyústění naopak chápat jako varovný
prvek, kdy jsme upozorňováni na nešťastné důsledky některého jednání či životních
situací.
Obecně vzato, děj pohádky směřuje k vyrovnávání sil, ke sjednocení
protikladů, usmiřování protichůdných aktérů, čímž se pro pohádku stává typická
celistvost a integrita (Černoušek 1990). Prvek usmíření je signálem jistoty, že
atmosféra se uklidní. Ať je tedy význam pohádky optimisticky zaměřený na šťastný
konec, či nám udílí varovný signál, vždy je patrná tendence k celistvému vyústění
a usmíření.

Z uvedených názorů je patrné, že mezi autory panuje shoda v pozitivních
vlivech pohádky. Z hlediska tohoto žánru je zdůrazňován zejména její symbolický
rámec, na základě kterého lze pracovat s dílčími vývojovými úkoly: vyřešením
problémů

a

rozličných

krizí,

vyjasnění

vlastních

pocitů,

seznámení

s společenským řádem a fungováním mezilidských vztahů, morálním kodexem.
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1.3 Pohádka z pohledu vývojové psychologie
Z pohledu většiny autorů má pohádka ve vývoji svou nezastupitelnou úlohu.
I když se objevují některé kritické názory, o kterých pojednávám níže, panuje
všeobecně mezi autory shoda v pozitivním přístupu k pohádce. Černoušek (1990)
předpokládá, že každá pohádka se dotýká jiných složek psychického vývoje dítěte
a má svůj

význam.

V této

kapitole uvádím

žánr pohádky do

souvislosti

s jednotlivými věkovými obdobími, přičemž zároveň poukazuji na její zakotvení
mezi ostatní dětskou četbou.
Existují různé pohledy na skutečnost, proč je pohádka pro děti tak poutavá
a zajímavá. Příhoda (1971) uvádí tyto rysy, jimiž je pohádka blízká dětské mentalitě:
•

Časová neurčitost, (např. byl jednou jeden král)

•

Záhadné umisťování, (např. za sedmero horami)

•

Typizace postav místo individualizace, (např. král, princezna,
chuďas)

•

Oživování věcí, zlidšťování zvířat.

•

Fantastická a surová morálka, (např. usekávání hlav)

Pohádky jsou řazeny mezi dětskou literaturu od útlého věku, jedná se o žánr,
kterým se dítě zprostředkovaně a později přímo prostřednictvím vlastní četby
setkává. Na místě vyvstává otázka, pro jaký věk je pohádková tématika nejvhodnější,
či od kterého věku již můžeme s pohádkami pracovat. Uvádím zde rozlišení tří
věkových období, pokud není uvedeno jinak, jsou pojímána v souladu s Příhodou
(1971).

Období okolo třetího roku. Dítě je již schopno sledovat delší vypravování
a porozumět mu. Nejprve vše považuje za realitu a později si časem samo vytváří
kritický pohled. Okolní svět je pro dítě stále plný mezer, dítě si jej oživuje, uvádí
subjektivně a egocentricky v souvislosti. Příhoda odkazuje na Sullyho, dle kterého
ještě vyšší centra v mozkové kůře nejsou tak dostatečně vyvinuta, aby byla
dostatečná regulace myšlení a vůle. Naopak centra obrazotvornosti však nejsou
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utlumena, proto je dítě v tomto období více citlivé k sugesci. Z tohoto důvodu je pro
dítě pohádkový příběh stejně důležitý jako například hra.

Začátek

pohádkového

věku

mezi

čtvrtým

až

osmým

rokem.

Z neurofyziologického pohledu dosud není završena základní diferenciace nervové
tkáně. Dítě v tomto věku rozumí pohádce jako celku, ovšem ne jednotlivým
epizodám. Pohádka má stejný základ jako hra či kresba, s tím rozdílem, že při ní
nepracují svaly, nýbrž fantastické myšlení. Příhoda chápe pohádku v tomto období
jako významného činitele kultury dětské řeči, rozvoje představivosti a fantazie.
Fantastické myšlení se projevuje i v řeči, z toho důvodu vypravování dítěte
nemůže přesně odrážet skutečnost (vzpomeňme na dětské lži typické pro tento věk).
Zhruba do osmého roku přetrvává komplexní nazírání, kdy předměty a děje jsou
vnímány z hlediska celkového dojmu.

Období prepubescence, šestý až jedenáctý rok. Mezi šestým a jedenáctým
rokem roste výrazně slovní zásoba dítěte nejen kvantitativně, nýbrž i kvalitativně.
Dítě ze slov abstrahuje pojmy a jazyk je využíván jako nástroj myšlenkových vztahů.
Zhruba do jedenácti let žáci nabývají pojmů pro konkrétní předměty, symbolický
význam se rozvíjí až v pubescenci, kdy by jedinec měl být schopen sylogismu
(izolace pojmu společného dvěma výrokům).

Příhoda (1971) v pohádce spatřuje pozitivní vlivy pro dětské období od třetího
roku věku, tedy od období, kdy je dítě schopno percepce a částečného porozumění
vyprávěného textu V odborné literatuře se setkáváme i s kritickými názory.
Z představitelů kritiky pohádky pro určitá věková období, poukazuji zejména na
Jaroslava Freye, který sám vydal několik publikací v tomto oboru. Autor odmítá
pohádky s odůvodněním, že uvádí dítě do neskutečného světa, odvádí jej tím od
reality běžného života (Frey 1929). Mezi další argumenty autora patří poukazování
na neblahé působení na pohlavní život a posilování víry ve strašidelné jevy. Autor
uvádí celkové negativní působení pohádky na rozumový, citový a mravní vývoj
jedince. Lužík (1944) tyto kritické názory Jaroslava Freye neuznává a poukazuje na
rozporuplnost autorových výroků. Podle něj Frey v ranějších spisech pohádku pojímá
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jako nutný vývojový stupeň pro dětský věk, je zde patrný vliv lylogenetického
přístupu Ch. Biihlerové. Frey zde absenci pohádkových příběhů v dětském období
vidí jako velmi rušivý zásah do vývoje dítěte. V pozdějším období, kdy svá tvrzení
podkládá určitými statistickými výzkumy, doporučuje pohádku již jen pro děti měně
nadané a neprospívající (Frey 1941). V závěrečném období svého odborného
působení zásadně nedoporučuje pohádku v naslouchacím období, kdy jedinou

vhodnou variantu spatřuje vrýmovačkách a říkankách. Nepodloženost těchto
kritických názorů však byla řadou autorů (Lužík 1944, Vyhlídal 2004)), vyvrácena či

zpochybněna z důvodu výrazného zanedbání psychologické stránky pohledu.
V souladu s vyčleněním jednotlivých věkových období, pro které je pohádka
významnou součástí, můžeme určit periodizaci dětské četby, tedy vymezení
nejtypičtějších žánrů oblíbených v daném věku dítěte. Ch. Buhlerová (BUhlerová
1918, Buhlerová in Příhoda 1971, s. 422) uvádí následující periodizaci dětské četby,
s tím, že upozorňuje na možné individuální odchylky a zvláštnosti:
•

Věk říkanek.

•

Věk pohádek, (do 9 let)

•

Věk robinsonský. (do 12 let)

•

Věk hrdinů, (vrchol na přelomu 11/12 let)

•

Věk dobrodružné ěetby. (vrchol na přelomu 13/14 roku)

•

Období přechodné literatury, (zejména román historický, technický,
zábavná četba)

Kritik vývojové vhodnosti pohádky v této kapitole již zmíněný, autor Jaroslav
Frey (1929), navázal na pojetí Bůhlerové a rozlišil čtyři základní období:
•

Období veršovaných příběhů.

•

Období pohádek.

•

Období hledání.

•

Období historického zájmu.

Autorovo pojetí se však co se týče vhodnosti pohádek poněkud liší od
ostatních, jak již bylo naznačeno výše uvedením jeho kritických názorů. Frey
(tamtéž) pohádku sice považuje za první fázi dětské četby, avšak nedoporučuje ji
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pro děti mladší osmi let. Rozlišuje přitom dvě vývojová období podle vhodnosti
pohádek. V tzv. naslouchacím

období by dítěti neměly být předkládány pohádky,

neboť by vnášely zmatek do poznávání malého dítěte. Naopak v prepubescentním
období, které však blíže věkově nespecifikuje, již autor pohádky považuje za
Přípustné. Po devátém roce Frey uvádí dle svých výzkumů klesající zájem o pohádku
mezi dětmi. Pohádka z jeho pohledu by tedy byla vhodná pouze pro velmi krátké
časově vymezené věkové období.

Buhlerová (1918) poukazuje na největší zájem o pohádky mezi čtvrtým

osmým rokem a v tomto období ji také doporučuje jako nejvhodnější čtenářský

a

žánr. Autoři se víceméně shodují ve skutečnosti, že navzdory vzrůstajícímu realismu
přetrvává zájem o pohádku zhruba do jedenácti až dvanácti let věku. Je zřejmé, že
záleží i na rozumové vyspělosti dítěte a vlivech okolního prostředí.

Příhoda (1971) dále zmiňuje poznatky autorů L.M. Termana a M. Limové, dle
kterých okolo osmého roku nastává největší záliba v pohádkách, pozvolna od
devátého roku se zájem přesunuje od fantazie k faktu a na významu nabývají
reálnější prvky. Autor dále tvrdí, že existuje zřetelný rozdíl mezi chlapci a dívkami:
zatímco v jedenácti letech chlapci tíhnou spíše k dobrodružné četbě, u dívek je stále
Patrný zájem o pohádky. Tento názor podporují i jiní autoři, například Smetáček (in
Lederbuchová 2004) uvádí, že pohádky čtou v pubescenci častěji dívky. Obecně
Panuje v dostupné literatuře shoda v názoru, že období pubescence je klíčové pro
diferenciaci čtenářské potřeby, a to i podle pohlaví dítěte.
Z vývojového hlediska můžeme pozorovat i určité krizové stavy ve vývoji
čtenářství či čtenářské záliby. Lederbuchová (2004) poukazuje na první krizové
období okolo osmého roku, což je období, kdy probíhá osvojování si procesu čtení.
v

Případě nezvládnutí procesu čtení (z jakýchkoli příčin, autorka poukazuje

nejčastěji na nedostatečně kompenzované specifické poruchy učení) může nastat
u

dítěte nespokojenost s vlastní četbou a v tomto důsledku dochází k ovlivnění

čtenářského zájmu. Druhým klíčovým obdobím je třináctý až patnáctý rok, kdy
školní četba ustupuje do pozadí vlivem ostatních médií, je utlumován zájem o školní
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literární výchovu. Autorka uvádí, že nyní toto období může nastupovat i dříve.
Posléze již můžeme u pubescenta pozorovat vyhraněnost kulturních zájmů celkově.

Typický pohádkový věk bychom tedy z vývojového hlediska dle jednotlivých
autorů (pomineme-li příliš nepodložené kritické poznatky) mohli vymezit mezi
čtvrtým až devátým rokem věku. S otázkou, odkdy je dítě schopné s pohádkou
pracovat, se mnozí autoři příliš nezabývají, pouze Příhoda (1971) blíže pojednává
o třetím roce věku. Pohádku však všeobecně chápeme jako žánr typický pro dětský
věk od raného dětství, kdy je prezentována skrze rodičovské vypravování a četbu.
Dále můžeme vyvodit, že zaujetí tímto žánrem přetrvává i déle, obliba pohádky je
patrná až do období desátého a jedenáctého roku. Mohou se vyskytovat odlišnosti
mezi chlapci a dívkami, u dívek se zaujetí pohádkovým žánrem předpokládá delší,
než u chlapců, kteří naopak dříve inklinují k dobrodružnějším útvarům. Podstatnou
skutečností ovlivňující oblibu pohádky ve školním věku je však úspěšné zvládnutí
procesu čtení, od nějž se odvíjí další rozvoj čtenářského zájmu.
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1.4 Pohádka jako součást výuky slohu
Cílem této samostatné kapitoly je vysvětlit zakotvení slohu do vyučovací
praxe a jeho bližší vymezení. Dále zde poukazuji na žánr vypravování, který je
nedílnou součástí slohové výchovy a jemuž se žáci učí i na příkladě pohádky. Blíže
rozebírám dva základní vyprávěcí postupy: produktivní a reproduktivní, které se
uplatňují při výuce jako dvě hlavní východiska. V závěrečných podkapitolách se
zabývám souvislostí vypravování s čtenářskou gramotností a nutností adekvátního
zvládnut procesu čtení pro rozvoj čtenářského zájmu.

1.4.1 Pojetí slohu z hlediska vyučování
V rámci osnov pro základní školu je výuka slohu zařazena do těsné
souvislosti k vyučování literatury. Dostupná literatura zabývající se didaktikou slohu
se většinou opírá o starší poznatky a mezi autory nepanuje úplná shoda v pojetí
výuky slohu. Hájková a Havlová (1991) uvádějí, že dodnes se v rámci didaktických
koncepcí řeší vztah mezi slohem vázaným a slohem volným, stejně tak i vzájemný
poměr jednotlivých složek předmětu „český jazyk a literatura" a jejich návaznost.
Obecně řečeno podle Bečky (1992) je podstatou slohu zejména způsob užití
tvárných prostředků spolu s jejich uspořádáním v celkovém výtvoru. Jedná se tedy
především o způsob užití jazykových výrazových prostředků a jejich vzájemné
uspořádání.
V podstatě můžeme vymezit dvě základní tendence v didaktice slohu,
chápané jako krajnosti, které se v uplynulých letech prosazovaly různou měrou (dle
Hájkové a Havlové 1991).
1.

Sloh volný. Je založen na principu užitkovosti výuky, spojení
s praktickou stránkou života. Z hlediska písemných produkcí se jedná
především o tvorbu jednoduchých písemností z běžného života. Klade
důraz na osobité vyjadřování a tvořivý přístup. Z hlediska vztahu
k ostatním složkám předmětu český jazyk je zde patrná nadřazenost
nad mluvnickými principy. Čechová (1998) však k tomuto útvaru
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poznamenává, že zcela volný sloh bez rámcových zásad a postupů
mnohdy nevede k žádoucímu didaktickému cíli.
2.

Sloh vázaný. Jeho základ spočívá v přejímání základního vzoru,
předpisu, podle kterého jsou písemné produkce vytvářeny. Jedná se
tedy o osvojení základní kostry a její závazné dodržování.

V rámci osnov slohové výuky se obě pojetí různým způsobem prolínají,
volný sloh je však často kritizován pro napodobování uměleckých projevů. Na
nižších stupních základních škol převládá většinou vázaný sloh kombinovaný
svolným. Dle Hájkové a Havlové (1991) je v učitelské praxi nejpodstatnější
metodická a didaktická propracovanost tohoto předmětu, než prosazování jedné z
uvedených koncepcí.

Ve vztahu k ostatním složkám předmětu český jazyk

může sloh zaujímat

několik postavení:
•

Sloh jako součást mluvnice.

•

Sloh jako samostatný oddíl učiva.

•

Sloh jako součást literatury.

V souvislosti s prosazováním jazykovědné stylistiky je sloh chápán jako
způsob výběru a uspořádání jazykových prostředků v projevu (in Hájková, Havlová
1991). Autorky spatřují odborný základ vyučování slohu v odborné stylistice.
Stylistický přistup pozitivně ovlivnil pojetí slohu vytvořením soustavy funkčních

stylů či slohových útvarů, ze kterých se ve vyučování slohu obvykle vychází. I dnes
je v rámci vyučovací praxe na školách nejvíce zřetelný postup po jednotlivých
slohových útvarech a jejich procvičování. Mimo stylistického přístupu by však
v rámci slohu měly být zohledněny i jiné okolnosti, zejména problematika koherence
textu, výslovnostního stylu, komunikačního záměru. Komunikační zřetel slohové
výchovy je patrný zejména v pracích Čechové (1998, 2003). Autorka klade důraz
zejména na rozvíjení jazykové komunikace v ústní i písemné formě, přičemž
hlavní podmínku považuje funkční začlenění slohové výchovy vzhledem k praxi.

30

za

1.4.2 Žánr vypravování
Z hlediska metod využívaných při slohové výchově patří vypravování mezi
metody expoziční a výkladové. Do nich se dále řadí

mimo tento žánr i výklad,

vysvětlování, popis a přednáška. Vypravování je monologickou metodou, týkající se
většinou práce s výchozím textem či volného libovolného tématu (vypravování
produkční a reprodukční).
Dle Davida (2004, s. 78; „ vypravování vyjadřuje neopakovatelný děj, osobní
zážitek, příběh jehož byl vypravěč svědkem, ale i děj vymyšlený. Dějové prvky spojuje
časová posloupnost nebo příčinná následnost. " Hlavní důraz autor klade na dodržení
časové posloupnosti, líčení událostí tak, jak jsou za sebou. Cílem výuky je dosažení
schopnosti logicky, souvisle a ve správné následnosti vypravovat děj. Základní
osnova vypravování má přitom pro žáka pomocný charakter, pomáhá při orientaci
v textu, rozčlenění na jednotlivé etapy.
Obdobně Bečka (1992) považuje za speciální funkci vypravování vystihnutí
skutečnosti v pohybu, v jedinečné podobě a s vnitřními vztahy. Za obsahový podklad
vypravování považuje událost či příběh, úkol autora spočívá v jeho vystižení tak, aby
si adresát (čtenář) mohl jeho průběh představit či se do něj vžít. Vypravovaný příběh
musí mít především zachovány všechny podstatné složky, které měly vliv na jeho
utváření a být také názorný, aby si jej čtenář mohl představit.
Čechová (2003, s. 76) definuje vyprávěcí slohový postup. Podle ní
„vyprávěcí slohový postup směřuje k vyjádření procesu, za kterého něco vzniká, děje
se. Do popředí v něm vystupuje

časová osa skutečné nebo fiktivní události, jež je

předmětem sdělení." Obdobné názory nalezneme i u Bečky (1992), dle autora je
látka v rámci tohoto postupu koncipována a sdělována jako dějový proud příčinně
spjatý

s úkolem

sdělit

průběh

tohoto

dějového

proudu

a jeho

zakončení.

Vypravovaný text by měl být souvislý, přičemž se v n ě m uplatňuje zorný úhel
mluvčího, a proto je subjektivizovaný. Čechová (tamtéž) navíc zdůrazňuje, že se
jedná o velmi plastický slohový postup. Důraz na dějovou stránku vypravování a
zachycení jeho podstatných elementů v dané posloupnosti je v rámci těchto koncepcí
jasně patrný.
Vezmeme-li příklad jedné z používaných učebnic pro pátou třídu základní
školy, můžeme žánr vypravování definovat následovně: „ Vypravování je slohový
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útvar, který nás seznamuje s nějakým dějem nebo příběhem. Pro vypravování je
příznačné

užívání přímé

řeči,

citoslovcí,

výrazů

ne

vždy spisovných,

střídání

vyprávěcích časů (minulého i přítomného) i náhlé zařazení krátkých vět pro zvýšení
dějového napětí. " (Hájková a Kočárková 1993, s. 4).
S žánrem

vypravování se žáci na prvním stupni setkávají v rámci výuky

slohu od třetí třídy, kdy se učí základní náležitosti vypravování u příběhů
s jednoduchou dějovou linií. Na nižším stupni základních škol je ve slohovém
vyučování

uplatňováno

především

vypracování

osnovy

vypravování.

Při

vypravování přitom musí být žáci schopni dodržet sled událostí, jak šly za sebou
(Hájková a Kočárková 1993). Proto musí být schopni včas rozmyslet, co sdělí na
začátku (úvod), čím bude pokračovat hlavní část vypravování (stať) a jak
vypravování zakončí (závěr). V páté třídě žáci osnovu vypravování procvičují již
samostatně, důraz je kladen především na schopnost členění textu. Osnova
vypravování má pro žáky pomocný charakter při výstavbě textu. Představuje určité
záchytné body, jádra sdělení. Úkolem žáka je tyto prvky vyčlenit, správně začlenit
a vyjádřit s respektováním časových, místních a příčinných souvislostí (Debická
1999).
Vypravování se tedy obecně dle učebnice pro pátou třídu dělí na tyto části
(Styblík 1988, Hájková a Kočárková 1993):
•

Úvod.

•

Stať.

•

Závěr.

Těmto částem by měly dle Styblíka (1988) odpovídat odstavce vyčleněné v
textu. V delším projevu se ještě tyto části, především hlavní část, dále člení na další
dílčí odstavce. Žáci se v rámci vyučování slohu učí vhodně rozčlenit jazykový projev
na nižší textové jednotky. Členění projevu do graficky a opticky oddělených
odstavců je dáváno do vztahu s osnovou textu. Pomocí osnovy se žák dostává
k dílčím významům jednotlivých etap děje. Osnova pomáhá dítěti orientovat se v
příběhu jako celku a vyprávět jej postupně tak, jak následují jeho jednotlivé etapy.
Z tohoto pohledu přechod mezi jednotlivými odstavci označuje nejen vnější, optické
členění textu, ale i členění jeho vnitřních úseků (Bečka 1992, Debická 1999).
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V souvislosti s vypravováním se žáci také

učí používání přímé řeči, která

vypravování a projev oživuje. Pestrost při vypravování zdůrazňují i Hájková
a Kočárková (1993): žáci by neměli vzhledem k docílení pestrosti opakovat stejné
výrazy, na druhou stranu by měli volit taková slova, která vyjadřují děj co
nejvýstižněji.

Reproduktivní versus produktivní postup. S oběma postupy se žáci
seznamují v rámci žánru vypravování na prvním stupni. Setkáme se s nimi také
v řadě učebnic českého jazyka. Například Hájková a Kočárková uvádí ve své
učebnici vypravování volné i dle předlohy. Učebnice českého jazyka pro pátou třídu
od kolektivu autorů Měchurová, Horáčková, Žáček (1996) se věnuje i vypravování
pohádky. Uvádí konkrétní cvičení: vypravovat pohádku, napsat novou pohádku na
volné téma, skládat pohádky dle předložených samostatných vět. Podle Čechové
(1998) mají oba postupy nezastupitelné místo ve vyučování. Ve vyučovací praxi se
vzájemně doplňují a podporují.
Reprodukce (čili vypravování dle předlohy) je zaměřena spíše na jazykovou
a formulační stránku, přičemž žák je při vlastní práci limitován výchozím textem.
Reproduktivní postup má pro učitele hodnotu zejména vtom, že mu umožňuje
sledovat a porovnávat, jak žák člení předložený výchozí text a do jaké míry dodržuje
náležitosti vypravování. Učitelé uplatňují u žánru vypravování především reprodukci
volnou, jejímž cílem je zachovat klíčové prvky předlohy, ale ve vyjadřování se
nevyžaduje od žáků zcela doslovná podoba jejich práce. I přesto může být jeho
určitou nevýhodou riziko potlačení tvořivosti žáka, jak poznamenává Debická
(1999). Do jisté míry můžeme reprodukční práci chápat jako přípravnou pro práci
produkční. Žák se v rámci reproduktivní práce učí správnému postupu na adekvátní
předloze, přičemž je možný plynulý přechod do fáze produktivní. Reproduktivní
postup klade na žáka nároky spočívající v pochopení výchozího textu a výsledná
práce se týká schopnosti postihnout a shrnout základní prvky vypravování. Z tohoto
pohledu se produktivní postup může jevit jako méně náročnější, jelikož si žák sám
volí téma a jeho způsob ztvárnění. V této souvislosti je nutno poznamenat, že
i některé produktivní práce se týkají práce s výchozím textem, žákovská práce však
spočívá ve vlastním kompozičním a jazykovém ztvárnění.
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Produktivní postup je obecně chápán ve smyslu vlastního vyjadřovacího
záměru, kdy žák ve vypravování sleduje vlastní stanovený cíl. Uplatňuje se zde hojně
vlastní představivost a tvořivost žáka, kdy na základě vlastního prožitku rekonstruuje
a následně vyjadřuje příběh. Podle Čechové (1998) panuje mezi současnými autory
shoda v rovnoprávnosti obou postupů, ani jeden z nich nelze považovat za
nadřazený, dochází k vzájemnému prolínání a obohacování, tudíž ani ve vyučování
není nutné vymezovat zřetelnou hranici.

Vypravování jako práce s výchozím textem. Výchozí text by v rámci
výuky měl obsahovat určité jazykové nebo stylistické jevy, které si žáci následně
aktivně osvojují v rámci analýzy. Jak upozorňuje Hájková a Havlová (1991), úskalím
tohoto procesu je především výběr výchozího textu. Text má především sloužit jako
základ učiva, na druhé straně musí mít aktuální vztah k okolnímu světu a být
přiměřený potřebám věkového období žáka.
Čechová (1985, s. 66) se zaobírala vlivem předlohy na projev žáka
a poukazuje na význam reprodukce, převyprávění textu. Podle ní tato práce
obohacuje jazyk, nutí k užití nových schémat a podporuje aktivní slovní zásobu žáka.
Zák musí umět posoudit hierarchii složek textu, zvážit co lze a co nelze vypustit
s ohledem na smysl textu.
Žákovská práce s textem tedy představuje především způsob zpracování
obsahu a využití vhodných jazykových prostředků. Čechová (1998) proces výstavby
textu chápe jako spolupůsobení tří základních aspektů: selekce (výběr stěžejních
prvků),

modifikace

(jejich

uzpůsobení),

kompozice

(uspořádání

vybraných

prostředků).
Obecně můžeme v žákovské práci s textem vyčlenit i ještě několik dalších
aspektů (volně dle Hájkové a

Havlové, 1991), které jsou

pro žánr vypravování

obecně závazné:
•

Stanovení

komunikativního

záměru.

Žák

musí

mít

jasnou

představu, s jakým cílem bude téma zpracovávat a podle toho posléze
volí slohové postupy. Záměr a cíl sdělení ovlivňuje tedy volbu
a uspořádání vyjadřovacích prostředků.
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•

Invence. Žák musí umět téma zvládnout z látkového a obsahového
hlediska. Jedná se tedy o shromáždění podstatných informací o tématu
a vymezení šíře tématu.

•

Selekce tématických celků. Tento aspekt souvisí bezprostředně
s předchozím. Žák by měl být schopen rozlišit základní momenty od
vedlejších,

ze základních momentů vytvářet tématickou kostru

vlastního projevu, vedlejšími momenty dle potřeby doplňovat projev
a nepodstatné momenty případně vůbec nezařazovat.
•

Kompozice. V rámci kompozice žák nejprve stanovuje základní
tématické

uspořádání

prvků v projevu,

s čímž souvisí

i

práce

s dějovou osnovou. Podle autorek má však dějová osnova pouze
pomocný prvek, jejím cílem je horizontální členění textu na úvod, stať
a závěr. Cílem projevu žáka je však vytvoření souvislého textu
a nikoli pouze vyčlenění hlavních bodů osnovy. Mezi náležitosti
kompozice (Hirschová a Mikulenková 1998) můžeme vyčlenit tyto
elementární náležitosti: expozice, tj. uvedení časových a místních
okolností, dále pak jednajících osob; prezentace zápletky/problému;
rozvíjení děje; rozuzlení/řešení problému.
•

Stylizace. Souvisí bezprostředně s jazykovým projevem žáka, tedy
s výběrem vhodných vět a formulací. Cílem stylizace je vhodná
formulace textu vzhledem k obsahu a odpovídající návaznost textu.

Skutečnost, do jaké míry žák zvládá proces vypravování příběhu, není
ovlivněna pouze školní výukou. Významnou roli zastávají mnohé další skutečnosti,
které mohou ovlivňovat výsledný efekt. Do schopnosti vypravování se promítá
například dosavadní zkušenost s čerpáním poznatků z různých zdrojů (četba, televize
a další média.), vlivy v oblasti rodiny (způsob sdělování příběhů, narativita rodičů
s dítětem), vlivy na úrovni jedince (výkonnost, paměť). Tyto aspekty mohou
ovlivňovat, do jaké míry žák zvládá proces vypravování a v jakých souvislostech
případně se odchyluje.
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1.4.3 Vypravování a čtenářská gramotnost
Vypravování pohádek můžeme chápat jakou součást širší práce zacházení
s textem, jež je předmětem čtenářské gramotnosti. Práce s textem v rámci školní
výuky slohu je jeden z prostředků, jak čtenářskou gramotnost rozvíjet. Čtenářská
gramotnost v definici dle Pedagogického slovníku (volně dle Průchy 1998) je
reprezentována jako součást funkční gramotnosti a vystihuje nejen čtenářské
dovednosti, tedy umět texty přečíst a rozumět jim, ale také dovednosti vyhledávat
a zpracovávat informace obsažené v textu, reprodukovat obsah textu.

Ve vývoji čtenářské gramotnosti můžeme vystopovat (dle Rabušicové, 2002)
jisté vývojové kroky, které charakterizují aktuální úroveň žáka. Nejprve se jedná
o prosté porozumění jednotlivým písmenům, slovům, poté o schopnost přečíst text,
posléze přečíst text s porozuměním a

následně umět v textu vyhledat stěžejní

informace a porozumět jim. V rámci práce s pohádkovým textem se dítě také nejprve
učí je umět přečíst a poté jim porozumět (pokud vyloučíme možnost předčítání jinou
osobou), pochopení struktury pohádky přitom může být základním předpokladem
k pochopení významu pohádkového děje. Chaloupka (in Lederbuchová 2004, s. 26)
hovoří v této souvislosti o několika úrovních žákovské práce s textem:
•

Přístup fragmentární. Žák vytrhává jednotlivé epizody a úryvky
syžetových situací, není schopen zcela postihnout výpověď v rámci
sjednocené struktury.

•

Přístup narativní. Žák chápe text v úplnosti jeho syžetu, případně jen
v rovině fabule, ale není schopen proniknout k hlubším významům
textu. Text spíše chápe jako popis či líčení jednotlivých událostí.
Tento přístup je dle autora zastoupen nejčastěji.

•

Přístup integrační. Je podle autora zastoupen výjimečně, žák je
schopen pojmout text jako celistvý a integrovaný celek.

Cílem slohu je vypěstovat u dítěte funkční jazykový projev, nejedná se tedy
jen

o schopnost pouhé reprodukce, ale o schopnost sám samostatně vypravovat,

popisovat děj, což již bylo doloženo výše zejména názory Čechové (1985, 2003).
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V rámci vyučování slohu jsou tedy děti vedeny k postupnému získání čtenářské
gramotnosti, k osvojení schopnosti efektivní a samostatné práci s textem.
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1.5 Kompozice pohádky
Záměrem této části diplomové práce je pojednat podrobněji o kompozici
pohádky a specifických principech příznačných pro tento žánr. V samostatných
částech se věnuji výstavbě pohádkového děje a ztvárnění pohádkových postav. Dále
zmiňuji vztah narativního statusu k tomuto žánru a pojednávám o pozici vypravěče.

1.5.1 Obecné principy kompozice pohádek
Pohádka jakožto specifický žánr má své vlastní ustálené kompoziční principy,
které můžeme vysledovat. V souvislosti s kompozicí pohádky bych se ještě zastavila
u dvou stěžejních pojmů, a to syžet a fabule 5 . Jedná se o dvě východiska ve vztahu
k tématu a kompozici pohádky. Fabule představuje souhrn událostí, přesněji řečeno
dějový půdorys pohádky. Vyjadřuje přirozenou řadu událostí, přičemž u pohádky se
jedná především o fabuli jednoduchou. Zatímco fabule nám tedy určuje sled
chronologických a kauzálně podmíněných událostí díla, syžet se naopak týká
způsobu ztvárnění fabule, tedy kompozičního zpracování. Jedná se o systém
tématických složek pohádky, tedy uspořádání děje, pohádkových postav, pozice
vypravěče. Syžetová výstavba pohádky je založena především na začlenění motivů.
Debická (1999) hovoří o tzv. motivistickém řetězci, kdy je v počáteční fázi vzbuzeno
očekávání a následně je obracena pozornost k dalším významům pohádky. Výstavba
motivů je dle autorky v pohádce řešena v přímé posloupnosti, včleňování motivů
koresponduje s postavou hrdiny a jejím prolínáním pohádkovým dějem.
V tomto smyslu můžeme tedy oba pojmy chápat i jako protichůdné. Určitá
protichůdnost se objevuje při práci s pohádkou z pozice čtenáře i autora. Zatímco
čtenář si na základě pohádkového syžetu rekonstruuje fabuli, autorský postup je
opačný. Vychází z fabule a směřuje k syžetu, přičemž rozhoduje o typu syžetove

Definici obou pojmů přejímám v souladu s internetovou encyplopedií Wikipedie, dostupnou na
URL: <http://cs.wikipedia.org/wiki>.
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výstavby, tedy zdůraznění určitého aspektu (například zdůraznění děje,

prostředí,

konfliktu mezi postavami apod.).

V odborné literatuře se dočteme i o různých specifických kompozičních
mechanismech, na kterých je pohádka postavena. Volně dle Beneše (1990, s. 258) je
můžeme shrnout do následujících oblastí:
•

Princip

formulativnosti.

V pohádkách je

využíváno

úvodních

formulí poukazujících na nepravděpodobnost času (bylo-nebylo)
a místa (za devatero horami).
•

Princip

dekorativnosti.

Objevuje

se

velmi

často

kumulativní

stupňovitost (zadávání těžších úkolů, trojí opakování).
•

Princip symetrie. V pohádkách je zachovávána rovnováha mezi
postavami Qeden hrdina, jeden škůdce) s výrazným paralelismem
postav (protiklad dobra a zla).

Často se setkáváme i s tvrzením, že v pohádkách se opakují určité globální,
univerzální vzorce. Například Golden (1990) hovoří o tzv. vzorci klasického hrdiny 6 ,
„classic hero pattern". Problematika kompoziční výstavby pohádky je však dosti
široká, uvedené obecné principy podle mého názoru tuto oblast přibližují dostatečně.
V následujících

částech

již

pojednávám

podrobněji

pouze

o

kompozicích

pohádkového děje a pohádkových postav.

6

Tento vzorec je tvořen následujícími kroky: odjezd hrdiny, motivovaný splněním zadaného úkolu;

zasvěcení hrdiny do série úkolů a zkoušek; návrat hrdiny přinášejícího dobro. Hlavním aspektem,
který je zde patrný, je podle autorky prověření zdatnosti hrdiny, zkouška jeho potenciálu
prostřednictvím úkolů a zkoušek.
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1.5.2 Kompozice pohádkového děje
Děj můžeme chápat jako dynamický prvek ve vypravování. Golden (1990)
uvádí, že hlavní funkcí děje je zaranžovat události za pomoci výběru, kladení důrazu,
zaostřování situací, komentářů a vysuzování. Dějový sled pohádky zahrnuje začátek,
prostředek i konec, hlavní důraz je kladen na napínání a směřování k řešení.
Pod každým příběhem si můžeme představit řadu dějů jdoucích po sobě,
navazující na sebe a vytvářející uzavřený celek (Bečka 1992). Dějový sled je přitom
tvořen vnějším sepětím (časovým sledem událostí) i vnitřním sepětím (příčinnými
souvislostmi).
Pro žánr pohádky je především typické, že pohádkový děj nevystihuje reálnou
přítomnost, ale je naopak časově a místně neohraničený. Děj pohádky se tedy vyvíjí
v neurčitých mezích místně i časově. Debická (1999) u žánru pohádky zdůrazňuje
skutečnost, že nezasazením pohádkového příběhu do reálné skutečnosti nabývá
čtenář vědomí trvalé a nadčasové platnosti.
Z kompozičního hlediska je v pohádce důležité ztvárnění dějového napětí.
Toho lze dosahovat užitím kompozičních prvků statických i dynamických a jejich
střídáním. Prvky dynamické slouží především k zvýšení napětí a podle Debické
(1999) jsou v textu zastoupeny především řečí postav a dialogy. Účelem užiti
dynamických prvků je posun pohádkového děje vpřed, čehož lze docílit na poměrně
krátkém úseku. Prvky statické naopak retardují pohádkový děj a slouží spíše jako
prvky spojující. Patří sem především již zmíněný princip opakování a trojčlennosti.
Oba prvky se v pohádce účelně prolínají a doplňují, čímž zajišťují vyváženost
a dějovou vyrovnanost textu. Mimo tyto dva základní protikladné prvky můžeme
v pohádce ještě zaznamenat i prvky úvahové a popisné. Konstantními prvky
vyskytujícími se v pohádce jsou také úvodní a závěrečné formule, které obvykle
upozorňují na nereálné zakotvení příběhu časovou i místní neurčitostí.
Považuji za důležité na tomto místě odlišit pojem děj od pojmu jednání.
Zatímco děj je celkový výraz, zahrnující v sobě posloupnost jednotlivých elementů,
jednání chápu jako nižší celek. Jednání vystihuje něco, co se děje za specifické
situace. Zatímco děj se vztahuje k příběhu jako celku, jednání je spíše spjato
s dílčími aspekty, například velmi často s postavami.
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Dějová křivka. Debická (1999) pro žánr pohádky užívá trojčlenné schéma:
1.

Expozice.

Zahrnuje pohádkový úvod a první zápletku v ději,

zakončenou zpravidla odchodem hrdiny do světa.
2.

Vlastní pohádkový děj. Představuje putování pohádkového hrdiny,
překonávání překážek.

3.

Epilog. Týká se rozuzlení děje a pohádkového závěru, často
spojeného s návratem hrdiny.

Události. Dějový sled pohádky je tvořen dílčími jednotkami, které můžeme
nazvat událostmi. Podle Golden (1990) jsou události globální struktury vypravování,
tvořené událostí a účastníky zachycenými v určitém místě a čase. Navazují na sebe
v rámci děje a dotváří tak celkový příběh 7 . Na jednotlivé události můžeme pohlížet
z hierarchického hlediska, tedy z pohledu důležitosti. Významné události tvoří jádro
příběhu, představují vrchol vypravování a nemohou (nebo by neměly) být odstraněny
bez toho, aby nebyl ovlivněn

příběh sám. Menšinové události pouze vyplňují

a rozvádějí hlavní, jádrové události, mohou být vynechány bez ovlivnění příběhu.
Golden (1990) tyto menšinové události nazývá pojmem „sattelite events", neboli
vykrývací události.
Jádrové události mají svůj význam i z hlediska reprodukce příběhu. Podle
výzkumných šetření, na které odkazuje Golden (1990) jsou tyto události nejlépe
zapamatovatelné jak u dětí, tak u dospělých, než vykrývací události. Z tohoto
pohledu jsou události významnými prvky nejen z důvodu zachycení hlavních dojmů
příběhu v chronologickém rámci, nýbrž

se ukazují být důležitými pro samotné

zpracování příběh čtenářem. Golden (1990) hovoří o událostech jako o východiscích
pro kódování informací v příběhu. Jednotlivé události spolu s účastníky tvoří v rámci
příběhu

epizody.

Epizodu pojímám v souladu

s Golden

(1990) jako

cílově

Golden (1990) vyčlenila několik způsobů spojování událostí v rámci dějového sledu:
•

Příčina (cause). Klasický případ navazování, kdy jedna událost způsobí druhou.

•

Umožnění (enablement). Jedna událost vytvoří dostatečnou podmínku pro vznik druhé.

•

Důvod (reason). Jedna událost je důvodem pro vznik druhé.

•

Účel (purpose). Jedna událost je plánována jako účel druhé události.
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orientovanou strukturu, která vystihuje snahu postavy dosáhnout nějakého cíle. Může
v sobě zahrnovat i více událostí, z tohoto pohledu chápu epizodu jako nadřazenější
pojem nad událostí. Hlavní důraz je dle autorky tohoto pojmu kladen na cílesměrné
jednání.

V souvislosti s dějovou křivkou pohádky bych se na tomto místě zmínila
o pojmu zápletka, který představuje významnou část děje. Zápletku můžeme
definovat jako silně dynamický prvek pohádky. Scholes (2002) uvádí, že začne-li
jakákoli postava dostávat v rámci vypravování dynamiku, stává se okamžitě součástí
zápletky. Obecně řečeno, zápletka

je především závislá na

stupňování napětí

a následném rozuzlení. Autor dále poukazuje na nejčastější tématické ukotvení
zápletek. V narativní literatuře obecně lze vysledovat zápletky biografické, týkající
se především otázky života a smrti, a zápletky romantické, zabývající se lidskou
touhou a jejím naplněním. Hlavním aspektem, určujícím kvalitu zápletky, je její
vyhraněnost. Pohádky obecně směřují k usmíření sil, je zde patrná silná tendence
k vyrovnanosti, přičemž dobře vyhraněnou zápletkou s následným rozuzlením
a usmířením právě dosahuje pohádka tak velkého zájmu.

1.5.3 Kompozice postav v pohádce
Většina autorů se shoduje v názoru, že pohádkové postavy (či jednatelé) jsou
veskrze statické, tedy že si nesou stejný rys od začátku do konce příběhu. V tomto
smyslu souhlasím s tvrzením Golden (1990), podle které je v pohádkách více
vyobrazen vnější popis postav, než jejich vnitřní svět. Obdobně Propp (1970) hovoří
o tzv. atributech, pod které zahrnuje všechny vnější charakteristiky postavy (věk,
pohlaví, zevnějšek apod.). Atributy dodávají pohádce její výraznost, o postavách se
dozvídáme bližší charakteristiku z vnějšího popisu a prováděných činů. Tyto názory
podporuje i Scholes (2002), který upozorňuje navíc na skutečnost, že v pohádkách
a obdobných příbězích se vnitřní život hrdiny předpokládá, ale není nijak
reprezentován. Zároveň neztvárnění této skutečnosti není chápáno jako chyba či
omezení, jedná se o charakteristický rys žánru. Postavy se tedy vyjevují především
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skrze činy, přímou řeč a výpovědi vypravěče (je-li

v

příběhu zahrnut). Větší význam

v jednotlivých epizodách má líčení dané situace, než popis charakteru postav.
Postavu neboli jednatele můžeme definovat jako osobu hrající akt za nějakým
účelem. Je zde patrná návaznost na situaci. Golden (1990) zdůrazňuje, že postava
plní funkční roli ve vztahu k událostem. Odlišení různých postav v rámci příběhu je
většinou zdůrazněno ve vztahu dané postavy k ostatním, například ve vymezení
stejných nebo rozdílných motivů postav. Tím je čtenáři nastíněn i povahový rys
postavy. Vystihuje se především opakováním stejného rysu či kontrastem oproti
ostatním rysům. Podle komplexnosti podání jednotlivých rysů u postavy můžeme
rozlišit v souladu s konstatováním Golden (1990, s. 36) dva přístupy k charakterizaci
postav.
•

Fiat character. Přímé, jasně podané a zřetelné vylíčení rysů dané
postavy, v jehož důsledku se v rámci příběhu tyto postavy jeví jako
snadno rozpoznatelné.

•

Round character. Cyklický a nezřetelný popis postav, u kterého
čtenář těžko může předvídat rysy postavy.

Nesmíme v této souvislosti opomíjet i chronologické hledisko, dle něhož
může docházet k vývoji postavy a jejího charakteru. Ovšem pokud bychom měli
uvažovat o postavě z vývojového hlediska, měli bychom si uvědomovat, že vývoj
nemusí být nutně nastíněn prezentací jejího vnitřního života. Vývoj postavy se
v případě pohádkového žánru týká spíše zápletky, než

vylíčení charakteristiky.

Vývoj postavy je tedy spojen s vývojem děje.

Považuji za významné blíže se zde zmínit o prezentaci vnitřního života
postavy. Jak jsem již uvedla, pro pohádku není zcela typické, aby zde byl nastíněn
vnitřní život postavy (například formou vnitřního monologu, vyjádření přímých
myšlenek hrdiny). Scholes (2002) vnitřní monolog postavy považuje spíše za
dramatický prvek, pro pohádku velmi netypický. Většinou je tedy nedostatečná
reprezentace vnitřního života postavy kompenzováno dějem, z kterého na nitro
postavy usuzujeme. Hrdina se nám v pohádce vyjevuje především skrze své jednání,
činy, akce, v omezené míře skrze vztahy k ostatním postavám a skrze prezentaci
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vlastních myšlenek. Scholes (2002) dokládá, že změna postavy je více patrná
v kontrastu k určitému pozadí (myšleno dějovému), přičemž není potřeba zacházet
do bližších detailů a přibližovat konkrétní duši. Vývoj pohádkové postavy je tedy
obecně spjat s chronologickým hlediskem, jednotlivé rysy postavy jsou odhalovány
především v průběhu zápletky.

1.5.4 Vypravování pohádky z hlediska narativního statusu
V rámci vypravování můžeme pozorovat několik druhů narativního statusu,
neboli vyprávěcí situace. Podle pozice vypravěče poznáváme, z d a j e přítomen uvnitř
či vně příběhu. Nejzákladnější rozdělení pozice vypravěče je dle gramatického užití
první či třetí osoby, na níž jsme odkazování příslušnými osobními zájmeny. Toto
členění uvádí ve své práci například Bečka (1992). Rozlišuje vypravěče v pozici
svědka, pozorovatele nebo osoby, která je o příběhu informována a vypravěče jako
přímého účastníka vypravovaného příběhu. V tomto základním dělení však můžeme
narážet na jisté problémy, neboť gramatický pohled se nemusí vždy slučovat se
skutečnou pozicí vypravěče. Vypravěč ze situace třetí osoby, vyskytující se v pozici
mimo vyprávěný příběh, může i tak užívat zájmena první osoby k odkazování na
sebe samotného.
Ohnisko vypravování dle participace vypravěče můžeme rozdělit na dvě
dimenze 8 , které představují alternativní pojetí oproti definování vypravěče v první či
třetí osobě.:
1.

Heterodiegetic

-

Homodiegetic.

V prvním

případě

vypravěč

neparticipuje jako postava v rámci děje. Ve druhém má vypravěč
v příběhu zároveň aktivní roli, je jednou z postav.
2.

Intradiegetic

-

Extradiegetic.

V prvním

případě

vypravování

vychází přímo z textu, vypravěč je na stejné úrovni jako příběh sám.

g

Vycházím zde z členění, které používá Golden (1990) a internetová encyklopedie Wikipedie
dostupná z URL: <http://cs.wikipedia.org/wiki>. Jelikož jsem v dostupné literatuře nenalezla vhodný
český ekvivalent a chtěla bych se vyvarovat případného zkreslení, ponechávám
v původní formě.
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příslušné termíny

V druhé krajnosti ne vypravěč naopak nadřazen nad příběhem, jakoby
na vyšší úrovni.

Podle

přítomnosti

či

nepřítomnosti

vypravěče

se

mění

i

míra

zprostředkovanosti vypravování. Golden (1990, s. 57) rozlišuje celkem čtyři druhy
narativního statusu, za užití výše uvedených dimenzí:
1.

Extradiegetic - Heterodiegetic. Vypravěč vypráví v první osobě
příběh, jehož není účasten.

2.

Extradiegetic - Homodiegetic. Vypravěč vypráví v první osobě svůj
vlastní příběh.

3.

Intradiegetic - Heterodiegetic. Vypravěč vypráví ve třetí osobě
příběh, jehož se neúčastní.

4.

Extradiegetic - Homodiegetic. Vypravěč vypráví ve třetí osobě svůj
příběh v rámci dalšího příběhu.

Pro pohádku je typický narativní status extra-heterodiegetický, kdy vypravěč
je jakoby nad pohádkou a neparticipuje v ní, Pouze sleduje situaci z různých stran
a takto ji předkládá čtenáři. Vlastní úhel pohledu je ve vypravování nastaven tak, že
na situaci pohlížíme z pohledu hlavního hrdiny.
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1.6 Morfologický přístup k pohádce dle J.V. Proppa
V této kapitole se podrobněji zabývám morfologickým přístupem k pohádce
dle V. J. Proppa, jelikož jeho pojetí je stěžejní pro empirickou část diplomové práce
a analýzu získaných materiálů.
V.J. Propp (1970, 1990) ve své monografii Morfologie pohádky uvádí vlastní
přístup k analýze pohádkového děje. Svou teorii opírá zejména o kritiku finské školy,
která se zabývala klasifikací pohádkových syžetů. Podle Proppa je toto členění
nedostatečné, neboť syžety jsou velmi příbuzné a těžko lze určit zřetelnou hranici
mezi tím, kde začíná jeden a končí druhý. I jiné předchozí pokusy o klasifikaci
pohádky dle motivů nejsou podle Proppa dostatečné. Motiv 9 může být začleňován do
různých syžetů a opět nelze stanovit jednoznačné rozhraní.
Autor se snažil vyčlenit nejjednodušší základní části pohádky, přičemž se
zabýval texty z kategorie kouzelných pohádek. V rámci svého výzkumu postupoval
deduktivní metodou, tedy od rozboru výchozího materiálu k stanovení závěrů.
Pohádku podle něj můžeme zkoumat dle funkcí jednajících osob. Zatímco
pojmenování a další atributy jednajících osob jsou proměnlivou záležitostí, jejich
činnosti (funkce) můžeme považovat za stálý a charakteristický znak pohádky.
Důležitým znakem je tedy co pohádkové postavy dělají, nikoli kdo a jakým
způsobem.

Pod pojmem funkce autor rozumí „akci jednající osoby, určenou

z hlediska jejího významu pro rozvíjení děje". Autor funkce označuje podstatným
jménem vyjadřujícím konkrétní jednání vzhledem k situaci děje.
Jeho teorii můžeme shrnout do čtyř základních předpokladů:
1.

Konstantními a stabilními prvky pohádek jsou funkce.

2.

Počet funkcí vlastních kouzelné pohádce je omezený.

3.

Posloupnost funkcí

je zpravidla totožná (avšak mohou existovat

i výjimky).
4.

Všechny

kouzelné pohádky náleží co do struktury k jednomu

typu.
Motiv zde v souladu s pojetím Proppa pojímám jako prvotní element vzhledem k syžetů. Naopak
syžet chápu jako určitý komplex motivů, sérii motivů uspořádaných do jednoho celku.
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Propp dospěl na základě studia ruských pohádek k vyčlenění 31 funkcí.
Prvotní východisko, které nelze nazývat funkcí samo o sobě, autor nazývá výchozí
situace. Pro pohádky je typické uvedení čtenáře do děje, tedy vyjmenování postav
a uvedení jejich charakteristik, časové a prostorové určení pohádky. Zároveň je v této
výchozí situaci představen hrdina a je uveden jeho bližší popis. Výchozí situace není
samostatnou funkcí, ale i přestojí Propp považuje za důležitý morfologický prvek.
Po výchozí situaci následují již zmíněné funkce 10 :
1.

Odloučení. Jeden ze členů rodiny opouští domov.

2.

Zákaz. Hrdinovi je něco zakázáno. Tato funkce může mít podobu
vyslovení zákazu nebo stanovení příkazu či návrhu.

3.

Porušení. Zákaz je porušen a zároveň je do pohádky uvedena postava
škůdce, nositele újmy či neštěstí.

4.

Vyzvídání. Škůdce se snaží vyzvídat na oběti získat informace.

5.

Vyzrazení. Škůdce dostává požadované informace od své oběti, tato
funkce se často objevuje ve formě dialogu postav.

6.

Úskok. Škůdce se snaží oklamat svou oběť, aby se zmocnil jí nebo
jejího majetku, často za použití různých podpůrných prostředků či
kouzel.

7.

Spoluvina. Oběť podléhá úskoku škůdce a tím mu bezděčně pomáhá.

8.

Škůdcovství. Škůdce způsobuje újmu./8A. Nedostatek. Někomu
z členů rodiny se něčeho nedostává. Jedna z těchto funkcí (možno
i obě dvě zároveň) je vždy přítomna v pohádce a tvoří hlavní formu
zápletky. Ne každá pohádka musí však začínat nějakou formou
škůdcovství. Východiskem může být i situace nedostatku či chybění
něčeho, která má za následek škůdcovský čin.

9.

Prostřednictví. Neštěstí nebo nedostatek jsou sděleny a k hrdinovi se
někdo obrací s prosbou nebo s rozkazem. Hrdina je odeslán nebo
propuštěn. Tato funkce blíže uvádí do děje postavu hrdiny, který může
vystupovat ve dvou rovinách, ovšem v obou z nich je patrný moment

10

Výčet pohádkových funkcí uvádím také v příloze I - Legenda k pohádkovým funkcím, kde je také

uvedeno ke každé funkci příslušné označení, užívané v zápisech.
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prostřednictví. Hrdina hledač je obvykle vyslán vykonat úkol, pomoci
likvidovat neštěstí. Hrdina postižený je odeslán mimo domov jiným
pohádkovým spojovacím momentem (např. odvezen).
10.

Začátek protiakce. Tato funkce je typická pouze pro pohádku, jejíž
hrdinou je hledač. Hrdina se zde rozhoduje kprotiakci nebo sní
vyslovuje souhlas (energické rozhodnutí).

11.

Odchod. Hrdina opouští domov. Oproti předešlé funkci „odloučení"
je zde patrný odchod za stanoveným cílem, vydání se na cestu,
dobrodružství.

Do

pohádky

zároveň

vstupuje

postava

dárce/opatro vatele.
12.

První funkce dárce. Hrdina je podroben zkoušce, vyptávání, čímž se
připravuje získání kouzelného prostředku nebo pomocníka (dárce
podrobuje hrdinu zkoušce, hrdina je vystaven prosbě o pomoc a další
druhy možností).

13.

Reakce hrdiny. Hrdina reaguje na činy budoucího dárce, jeho reakce
může být kladná (obstojí ve zkoušce, prokáže službu) či záporná
(použije prostředků proti nepřátelské bytosti).

14.

Získání kouzelného prostředku. Hrdina získává kouzelný prostředek
různými způsoby (obdarováním objevením, koupí apod.). Postava
dárce zde může vystupovat ve dvou typech. Přátelský dárce, který
obdarovává hrdinu dobrovolně a oproti tomu nepřátelský či oklamaný
dárce, obdarovávající nedobrovolně, na základě prohry.

15.

Přemístění. Hrdina je přenesen či přemístěn k místu, kde se nachází
předmět hledání (objekt hledání se obvykle nachází v jiné říši,
hrdinovi je ukázána cesta, užívá určité prostředky).

16.

Boj. Hrdina a škůdce vstupují do otevřeného boje, který může mít
různé formy (násilný boj, hádanky či hašteření).

17.

Označení. Hrdina je označen, utrží na těle ránu či dostává určitý
předmět (prsten, šátek).

18.

Vítězství. Škůdce je poražen různými způsoby.

19.

Likvidace neštěstí. Počáteční neštěstí či nedostatek jsou zlikvidovány
a pohádka dospívá k vyvrcholení děje.
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20.

Návrat hrdiny. Hrdina se vrací domů či na své původní výchozí
místo.

21.

Pronásledování. Hrdina je pronásledován škůdcem nebo jinými
pronásledovateli. V této funkci se však objevují jiné typy škůdců, než
na začátku pohádky (mohou to být bratři škůdce, čarodějné bytosti
apod.). Mnohdy zde v pohádce vzniká nový dějový sled, jelikož
hrdina prožívá nové neštěstí, které likviduje.

22.

Záchrana. Hrdina se zachraňuje před pronásledováním.

23.

Nepoznaný příchod. Nepoznaný hrdina se dostává domů (například
v přestrojení).

24.

Neoprávněné nároky. V pohádce se objevuje nepravý hrdina, který si
činí nároky (vydává se za vítěze).

25.

Těžký úkol. Hrdinovi je uložen těžký úkol.

26.

Splnění úkolu. Úkol je splněn.

27.

Poznání hrdiny. Pravý hrdina je poznán podle určitého znaku nebo
dříve obdrženého předmětu.

28.

Odhalení nepravého hrdiny. Nepravý hrdina je odhalen, nejčastěji
na základě nesplnění úkolu.

29.

Transfígurace. Hrdina dostává nový vzhled (např. nové šaty, novou
tvář).

30.

Trest. Škůdce je potrestán.

31.

Svatba. Hrdina se žení a nastupuje na trůn či dostává jinou
kompenzaci.

Na tomto místě je nutno poznamenat, že ne každá pohádka musí obsahovat
všechny výše uvedené funkce. Tuto skutečnost dokládají i rozbory pohádkových
předloh níže v samostatné kapitole. Absence některých funkcí nemění postavení
ostatních zbývajících funkcí.
Zároveň se při rozboru pohádkového textu můžeme dostat do situace, kdy
nebudeme schopni přiřadit jednání pohádkové postavy žádné zvýše uvedených
funkcí. Propp k tomuto faktu uvádí, že se jedná o velmi ojedinělé případy,
nevylučuje však jejich existenci. Může se jednat o formy, které dosud nebyly
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vyčleněny v rámci srovnávacího materiálu nebo o formy přenesené do pohádky
z jiných žánrových typů (například z legend, anekdot apod.).
Uvedených 31 pohádkových funkcí lze seskupit do samostatných skupin,
podle toho, jakým způsobem rozvíjí pohádkový děj. Toto seskupení znázorňuje
tabulka č. 1. Zároveň můžeme vypozorovat, že některé funkce se vzájemně doplňují
a vytvářejí tak páry (např. neštěstí - likvidace neštěstí, těžký úkol -splnění těžkého
úkolu apod.). Tyto funkce autor označuje za komplementární.

Tabulka č. 1: Seskupení funkcí do jednotlivých částí pohádky
Název p o h á d k o v é části

Příslušné f u n k c e

Přípravná

1. Odloučení

část (seskupení funkcí pro přípravu

expozice, dochází k předběžnému neštěstí, které

2. Zákaz

je rozvíjeno v expozici)

3. Porušení
4. Vyzvídání
5. Vyzrazení
6. Uskok
7. Spoluvina

Lxpozice Qe způsobeno škůdcovství a rozhoduje

8. Škůdcovství/Nedostatek

se o řešení, do děje vstupuje postava hrdiny -

9. Prostřednictví

hledač/postižený)

10. Začátek protiakce
11. Odchod

Dárci (seskupení funkcí týkající se vybavení

12. První funkce dárce

hrdiny

13. Reakce hrdiny

kouzelným

prostředkem,

objevuje

se

postava dárce - dobrovolný/nedobrovolný)

14. Získání kouzelného prostředku

Od vstupu pomocníka do konce prvního dějového

15. Přemístění

sledu (zahrnuje funkce až po 22. funkci záchrana,

16. Boj

kterou mnohé pohádky končí; může se však

17. Označení

vyskytovat i další dějový sled, který pokračuje

18. Vítězství

dalšími novými funkcemi)

19. Likvidace neštěstí
20. Návrat hrdiny
21. Pronásledování
22. Záchrana

Druhý dějový sled (je spojen s výskytem postavy

23. Nepoznaný příchod

nepravého hrdiny; pravý hrdina je rozpoznán na

24. Neoprávněné nároky

základě splnění těžkého úkolu)

25. Těžký úkol
26. Splnění úkolu
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27. Poznání hrdiny (označení)
28. Odhalení nepravého hrdiny
29. Transfigurace
30. Trest
31. Svatba

Jednotlivé funkce můžeme ještě rozdělit dle jednajících osob. Podle Proppa se
v pohádce

vyskytuje

celkem

sedm jednajících

postav,

k nimž

lze

přiřadit

odpovídající funkce. Autor rozlišuje následující okruhy podle funkce jednajících
osob:
1.

Okruh jednání škůdce.

2.

Okruh jednání dárce.

3.

Okruh jednání pomocníka.

4.

Okruh jednání hledané postavy a jejího otce.

5.

Okruh jednání odesílatele.

6.

Okruh jednání hrdiny.

7.

Okruh jednání nepravého hrdiny.

Mimo

toto

základní

členění

autor

připouští

existenci

speciálních

pohádkových postav, které plní doprovodnou funkci vzhledem ke kompozici děje.
Stanovený okruh jednání může zcela odpovídat postavě, což je nejjednodušší případ.
Často se setkáváme i s případy, kdy jedna postava zahrnuje několik okruhů jednání.
Toto je zřetelné zejména v případech, kdy dárce se stává zároveň pomocníkem
hrdiny či dárce vystupuje zároveň i v roli škůdce. Třetím možným způsobem je
rozdělení jednoho okruhu jednání mezi více postav, tato varianta se týká především
postavy pomocníka.
Uvádění postav do pohádkového děje je také možné různými způsoby, mohou
být zahrnuty ve výchozí situaci, ale většinou je jejich uvedení spjato se specifickou
funkcí.

51

2. EMPIRICKÁ ČÁST

V této části diplomové práce se zabývám vlastním výzkumem v oblasti
dětského vypravování pohádek, který byl prováděn v pátých třídách základní školy
v rámci

výuky

předmětu

český jazyk-sloh.

Nejprve

uvádím

metodologické

náležitosti výzkumu a informace o sebraných datech. Následně se věnuji podrobným
analýzám získaných vypravování a v závěrečné části prezentuji výsledná zjištění.
K prezentaci výsledků analýz je užito spolu se slovními komentáři i grafických
přehledů a tabulek pro snadnější pochopení problematiky.

2.1 Pasportizace školy
Prvotní pozorování a následný sběr dat byl prováděn v páté třídě základní
školy nacházející se v centru města. Jednalo se o fakultní školu Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy, která je zaměřena na esteticko-výchovné předměty, především
výtvarnou výchovu. Škola také nabízí žákům rozšířenou výuku cizích jazyků. První
stupeň pracuje podle vzdělávacího programu Obecná škola, druhý stupeň podle
vzdělávacího programu Základní škola.
V rámci výuky českého jazyka a slohu v páté třídě využívali k výuce
následující učebnice: Český jazyk pro 5. ročník základní školy od autora Styblíka
(1998) je základní učebnicí, s níž děti pracují. Pro doplnění však učitelka vycházela i
z jiných učebnic, např. Český jazyk pro 5. ročník základní školy od kolektivu autorů
Měchurová, Horáčková, Žáček (1996) a Čeština pro 5. ročník základní školy od
autorek Hájkové a Kočárkové (1993).
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2.2 Metody získání a zpracování dat
Pro získání dat ke zpracování diplomové práce byl užit převážně kvalitativní
přístup. Jelikož v rámci diplomové práce navazuji na zkušenosti a získané poznatky
ze závěrečné práce předmětu „Klinický seminář školní psychologie" (dále KSŠP),
byla pro další výzkumnou práci užita i data získaná na základě práce z tohoto
předmětu". Jednalo se o dva soubory reproduktivních vypravování pohádek dle
výchozího textu. Další data byla získána v roce 2007 na stejné škole, opět v páté
třídě. Jejím účelem bylo doplnit předchozí materiály o produktivní vypravování
vlastní pohádky pro získání srovnání. Žákům bylo předloženo zadání převyprávět
písemnou formou libovolnou pohádku.

K dispozici jsem tedy měla následující data:
1. Reproduktivní vypravování pohádek Modrovous a Hastrmanova mast
získaná v rámci KSŠP, celkem 20 vypravování.
2. Produktivní

vypravování

na

volné

pohádkové

téma,

celkem

13

vypravování.

Respondenty byli žáci páté třídy, ve které v rámci hodiny českého jazykaslohu sběr dat proběhl. Úkol byl vždy zadán všem přítomným dětem. Jelikož však
využívám dva zdroje dat získaná ve dvou školních rocích, počet respondentů v obou

souborech není shodný.
Všechna získaná data byla doslovně přepsána. Následně byla podrobena
analýze dle funkcí jednajících osob, vyčleněných Proppem (1970, 1999), jehož teorií
jsem se podrobně zabývala v kapitole 1.6. V případě reproduktivních vypravování
byly analyzovány rovněž pohádkové předlohy a příslušná reproduktivní vypravování
byla s těmito analýzami porovnána.
Data byla analyzována s cílem zjistit, jaké funkce tvoří nejčastěji strukturu
pohádkového příběhu v dětských vypravováních.

11

Zaměřila jsem se tedy na

Celková práce z KSŠP je dostupná na URL:

<http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/archivvyzkumu/kpsp/prace/jana.pdf>
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skutečnost, jaké funkce děti užívají ke konstrukci pohádkového vypravování, které
typy

funkcí

jsou

zastoupeny

nejčastěji

a

které

jsou

zcela

opomíjeny.

U reproduktivního vypravování lze předpokládat určitou omezenost při vypravování
danou výchozím pohádkovým textem. U těchto analýz jsem se zaměřila nejen na
typy užitých funkcí, ale také na to, do jaké míry korespondují s funkcemi
vymezenými v pohádkové předloze. Dalším cílem bylo porovnat užité funkce v obou
případech vypravování, tj.

reproduktivním a produktivním a vymezit bližší

souvislosti při začlenění funkcí do pohádkové struktury.
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2.3 Analýzy reproduktivního vypravování
V rámci analýz reproduktivního vypravování byly podrobeny analýze dle
Proppových funkcí dva výchozí pohádkové texty, a to pohádky Modrovous
a Hastrmanova mast, které byly předkládány dětem k převyprávění. Následně byla
dle analyzována jednotlivá dětská vypravování, analýzy byly provedeny v porovnání
s výskytem funkcí dle těchto pohádkových předloh. Pro analýzy vypravování dle
obou předloh byly k dispozici materiály od 10 dětí, z toho 6 chlapců a 4 dívek.

2.3.1 Rozbor předloh
V této kapitole uvádím analýzy obou pohádkových předloh, užitých při
reproduktivním vypravování: Modrovous a Hastrmanova mast. Doslovné znění obou
pohádek převzaté z knížek je k dispozici v příloze II.

Pohádka Modrovous
Pohádka je dílem Charlese Perraulta (1989). Podle Bettelheima (2000) se
nejedná o pohádku v klasickém slova smyslu, která by byla součástí ústní lidové
slovesnosti, ale o příběh vymyšlený autorem. Přesto můžeme vysledovat historické
kořeny této pohádky. Například podle Iony a Petera Opie (1974) je identita
Modrovouse ovlivněna bretaňským místním folklorem, který se stal základem pro
pozdější Perraultovo pohádkové zpracování.
Svou strukturou i významem se však Modrovous naprosto podobá ostatním
národním pohádkám z okruhu „pohádek se zvířecím ženichem". Klasifikace pohádek
dle Uthera (2004b) řadí tuto pohádku k typu č. 312 - Maiden Killer 12 .

12

Tato pohádka je dle autora typická následujícími znaky. Podivně vypadající muž

vezme svou

nevěstu do nádherného paláce. J e j í zakázáno otevřít určitou místnost, ona ale neposlechne a nalézá ji
plnou mrtvých těl svých předchůdkyň. Muž jí za to chce zabít, ale ona je schopna třikrát odložit trest.
Ona nebo její sestra zavolá bratrům, kteří muže zabijí a sestru zachrání.
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Struktura funkcí jednajících osob. Níže uvádím analýzu pohádky dle
funkcí jednajících osob, které vyčlenil Propp (1999).

Výchozí situace (a). V pohádce jsou uvedeny hlavní postavy děje: hrdina (oběť)
a škůdce a jsou blíže popsány bližší charakteristiky.
Odloučení (p3). Odjezd matky s dcerami na návštěvu na Modrovousův statek.
Úskok (i]1). Škůdce (Modrovous) na sebe bere ,jinou podobu" - ohromení
bohatstvím a zábavou za účelem uzavření sňatku. Následně stupňováno užitím jiného
prostředku (předání klíčku od pokojíku, který se později ukáže být začarovaný).

Zákaz (y1). Manželce je zakázán vstup do pokojíku.

Spoluvina (0). Manželka souhlasí s přemlouváním, přebírá klíček a na základě
zvědavosti využije předaného klíčku k otevření pokoje. Popis Modrovousova
blahobytu a bohatství, vystupňovaného rolí podpůrných osob (závistivých přítelkyň
a sousedek) vytvářejí kontrastní pozadí pro následující neštěstí.

Porušení (8). Zákaz vstupu do pokojíku je porušen. Objevuje se fenomén
začarovaného klíčku, z nějž nejde smýt krev. Porušení zákazu je potvrzení tímto
kouzlem.

Vyzvídání (e1). Modrovous se vrací a vyzvídá na manželce, kde je malinký klíček.

Vyzrazení (g). Modrovous dostává odpověď na svou otázku ohledně klíčku.
Vyzrazení má zde podobu neopatrného činu a je podáno formou dialogu mezi
postavami.
v

Skůdcovství (A13). Modrovous vyslovuje příkaz k zabití jako následek porušení
vysloveného zákazu.
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Prostřednictví (B1). Do děje je uvedena postava sestry Anny a zmínka o plánované
návštěvě bratrů. Informování o způsobené škodě (odsouzení k zabití) je podáno
formou dialogu se sestrou Annou. Hrdinu (bratry) v tomto případě můžeme
považovat za hledače (B 2 - hrdina je odeslán bezprostředně, odeslání se děje formou
prosby).

Začínající protiakce (C).

Snaha o osvobození, vyjádřena v tomto případě

rozhodnutím vyhlížet očekávané bratry.
Boj (H2). Manželka se škůdcem zápasí nepřímo, prostřednictvím oddalování výkonu
rozsudku za nápomoci sestry Anny. Jako spojovací prvek zde vystupuje ztrojení
dějového sledu (3 x se opakující dotaz na sestru Annu- neúspěšně, počtvrté úspěšně
- potvrzen příjezd bratrů). Tento prvek brzdí rozvíjení děje a vyvolává dojem
opakování.

Vítězství (I5). Škůdce je poražen bez předběžného boje.

Likvidace neštěstí (K4). Záchrana manželky je přímým důsledkem předcházejících
akcí (roli zde sehrávají sestra Anna a bratři).

Svatba (W°). Kompenzace je dosaženo v jiných formách, než přímo svatbou
(peněžité odměny) a následuje svatba.

Zápis funkcí:
y1
ti1

8 e1 C' A 13 [B1 B 2 ] C H 2 I5 K4 Wu
0

Jak je z rozboru již patrné, tato pohádka nezahrnuje všechny Proppem
vyčleněné funkce. Děj pohádky je omezený a proto se zde nevyskytují některé celé
sekce. Je zde patrná úvodní situace, po které následuje sekce komplikace. Dále
můžeme pozorovat bojovnou sekci. Zcela zde chybí darovací sekce, neboť se zde
jako takové vůbec nevyskytuje postava dárce a s ní spojené příslušné pohádkové
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funkce. Sekce těžkého úkolu se v tomto příběhu rovněž nevyskytuje, tato absence
může být vysvětlena neuvedením postavy nepravého hrdiny.
Zajímavá skutečnost v rámci vymezení funkcí se ukazuje u funkcí „úskok"
a „spoluvina", které přerušují původní dějový sled a nastupují dříve, vmezeřeny mezi
předcházející funkce.
Můžeme zde také registrovat omezený počet postav, jak nám dokládá
následující tabulka:

Tabulka č. 2: Výskyt postav v pohádce Modrovous a jejich souvislost s pohádkový dějem

Název postavy

Uvedení do děje

Vztah k jednající osobě

Modrovous

Úvodní situace

Škůdce

Manželka

Úvodní situace

Hrdina/zároveň oběť

Sestra Anna

Prostřednictví

Pomocník

Bratři

Prostřednictví

Pomocník

Sousedky a přítelkyně

Úskok

Speciální

postavy

pro

rozvíjení děje

Jednoznačná je postava Modrovouse, který zde vystupuje ve funkci škůdce.
Manželka zde vystupuje ve formě hrdiny (tedy postavy, která byla bezprostředně
postižena činností škůdce), čímž se zároveň dostává do role oběti. Postavy sestry
Anny a bratrů, kteří vstupují do pohádky až v souvislosti s funkcí prostřednictví,
můžeme chápat jako pomocníky, kteří se účastní likvidace neštěstí. Sousedky
a přítelkyně zde plní funkci podpůrnou, jejich existence je spojena súskokem,
připravují dějové pole pro následné neštěstí.
Pohádka Hastrmanova mast
Jedná se o japonskou národní pohádku, v českém vydání převyprávěnou
Věnou Hrdličkovou (1989). Jelikož má tato pohádka původ v tradici japonské
národní kultury, nerozvádím zde bližší autorské názory vzhledem k nedostatku
odborné literatury k této tématice.
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Struktura

funkcí

jednajících

osob.

Níže

je

uvedeno

rozčlenění

pohádkových funkcí v souladu s teorií Proppa (1999).

Výchozí situace (a). Uvedení do děje, charakteristika hlavních postav, podrobněji je
vylíčena postava Kappy a postava Samuraje.

Škůdcovství (A 5 ). Odcizení kimona.

Prostřednictví (B 1 ). Odcizení kimona je oznámeno samuraji, neštěstí je sděleno
formou informování. Do děje je uveden hrdina - hledač, který je odeslán k likvidaci
neštěstí. (B 3 ) samuraj se rozhoduje opustit domov.

Začínající protiakce (C).

Samuraj vyhlašuje protiakci, vyslovuje rozhodnutí

k chycení zloděje.

Odchod (t). Samuraj opouští domov a vydává se na „cestu", ale nejedná se
o prostorové přemístění, děj se odehrává dále na stejném místě.

První funkce dárce (D 1 ). Hrdina je podroben zkoušce (useknutí ruky). (D 5 ) hrdina
je žádán o ušetření (předchází chycení, ulovení) - Kappa žádá o navrácení ruky.
V této funkci se mohou dále vyčlenit samostatné podtřídy dalších proseb, zde
můžeme vyčlenit prosbu o radu - návštěvu u starosty (D 7 -jiné prosby), prosbu
spojenou s možností prokázat službu

- žádost o navrácení ruky a následné sliby

Oedná se v podstatě o zkoušku, ačkoli to hrdina nemusí takto pociťovat). Následuje
ukázání kouzelného prostředku hrdinovi a nabídka k výměně (D 10 ).

Reakce hrdiny (E 5 ). Samuraj ušetří prosícího a odpouští.

Získání kouzelného prostředku (F1). Hrdina dostává kouzelný prostředek - předání
zázračné masti, předávaný kouzelný prostředek má charakter odměny.
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Transfígurace (T1). Hrdina získává novou tvář - samuraj se stává léčitelem na
základě získání kouzelného prostředku.

Zápis funkcí:
a A

5

5

7

[ B ^ ^ C T [D'D D D

i 0

5

] E F't'

Také v této pohádce se nevyskytují všechny Proppovy funkce. Pohádka
začíná úvodní situací a popisem všech postav. Bezprostředně potom následuje funkce
škůdcovství. Pohádka pokračuje ve stanoveném sledu funkcí prostřednictví až do
funkce obdržení kouzelného prostředku. Poté už následuje poslední funkce
transfígurace, která pohádku zakončuje.
Počet postav vystupujících v této pohádce (viz následující tabulka) je opět
omezenější, jako v případě pohádky Modrovous.

Tabulka č. 3: Výskyt postav v pohádce Hastrmanova mast a jejich souvislost s pohádkový dějem

Název postavy

Uvedení do děje

Vztah k jednající osobě

Samuraj Denzaburo

Úvodní situace

Hrdina

Úvodní situace

Odesílatel

Kappa

Úvodní situace

Škůdce/Dárce

Starosta

První funkce dárce

Speciální

Manželka

paní

Denzaburonová
postava

pro

rozvíjení děje

Mimo postavu starosty, která nastupuje až při první funkci dárce, jsou
všechny ostatní zahrnuty ve výchozí situaci. Specifickým způsobem se zde projevuje
osoba Kappy, který vystupuje od začátku jako škůdce způsobující neštěstí. Od první
funkce dárce však začíná vystupovat jako dárce, i když ne zcela v pravém slova
smyslu.

Propp

hovoří

i

o

tzv.

nepravém dárci,

který

nedobrovolně, co je i tento případ vyskytující se v pohádce.
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obdarovává hrdinu

2.3.2

Analýzy

reproduktivního

vypravování

pohádky

Modrovous
Následující text obsahuje doslovné přepisy vypravovaných pohádek, do nichž
jsou včleněny zastoupené pohádkové funkce (vyznačené tučným písmem). Přepisy
jsou zcela doslovné i s případnými ne zcela spisovnými výrazy a formulacemi, tak
jak byly dětmi vyjádřeny. Ke každému vypravování je zároveň uveden schematický
rámeček se zápisem vyskytujících se funkcí, řazených dle skutečné posloupnosti.

Sebastián
Byl ve městě muž a ten měl domy, statky, kočáry. Muž měl smůlu, že měl modrý
vous a tak ho žádná žena nebo dívka nechtěla. Paní urozená (jeho sousedka) měla
dvě dcery. Muž ji prosil, aby mu jednu z dcer dala. Nezáleželo mu na tom kterou.
Jedna dcera ho nechtěla a druhá také ne. (Výchozí situace a)
Aby navázal

s nimi známost, vzal matku s dcerami do jednoho ze svých domů

mimo město na celých osm dní. (Odloučení p3)
Ani jednu noc se nespalo, protože se buď laškovalo nebo se hrály hry. Ale po návratu
do města si jedna dcera řekla, že nemá tak modrý vous a že není tak zlý. Tak se
slavila svatba. Modrovous řekl, že musí odjet, a že ať se baví, ať si pozve své
nejlepší kamarádky a dal jí klíče od všech pokojů, skříněk a komnat kde jsou
všelijaké cennosti. ( Ú s k o k V )
A ten nejmenší klíček byl od pokoje v přízemí, tam jí zakázal vstoupit! (Zákaz y1)
Muž odjel a kamarádky přišly bez váhání a nikdy jindy nepřišly, protože se bály
jejího manžela.
Kamarádky si všechno prohlédly, ale manželka šla do pokoje do přízemí, kam
nesměla. Strčila klíč do dveří a odemkla a viděla podlahu od krve a u zdi byly
připoutány

jeho dřívější manželky. Když vytahovala klíč ze dveří, lekla se

a upustila ho do krve. Lekla se, vyndala ho z krve, zamkla dveře a vyšla po schodech
nahoru. Potom si všimla, že je klíč od krve. Chtěla ho umýt, ale nešlo to. (Porušení
5)
Manžel přijel dřív, že všechno dopadlo dobře a chtěl zpátky klíče. Manželka řekla, že
je nechala nahoře. Tak pro ně dojdi, řekl manžel. (Vyzvídání e 1 )
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Pak viděl klíč od přízemí - je od krve. A poznal, že byla v přízemí, tam kam jí
zakázal chodit. (Vyzrazení
Řekl jí, že ji zabije, protože se tam podívala. (Škůdcovství A )
Padla mu ke kolenům a prosila ho, ať se může pomodlit. „Dobře, dám ti patnáct
minut. Patnáct minut ubylo, pojď už." „Dobře, už jdu."
Chytl jí za vlasy, ale v tu chvíli přišli bratři, (Boj H 2 ) probodli Modrovouse
(Vítězství I 5 )

a protože neměl dědice, připadlo všechno manželce (Likvidace

neštěstí K4).
A ta provdala své sestry za šlechtice a své bratry za krásné panny a sebe provdala za
krásného šlechtice (Svatba W°).

Zápis funkcí:

7 p

3

y1

5 s' c1 Á ^ l F l ^ W ^

~

Michal
^ , j. e d n o u j e d e n m u ž a ten melv, velice
„ J i . p moore
modré vuu
vousy.
Byl
y Kvůli vousům si Modrovouse
nechtěla žádná žena

»
mu patrny
natřilv uui
domy
vzít, přestože
mu
y ve městě i na vsi, měl zlaté

a stříbrné příbory a byl velice bohatý. (Výchozí situace a)
Jednou poprosil svoji sousedku, aby mu dala za ženu j e d n u ze dvou dcer. Žádná si
ho však nechtěla vzít. A tak je pozval na venkov do své chaty. (Odloučení f)
_
. i; nejaKe
„xjnké miduci
mládence a nikdo nechtěl jít spát. Jedné
Oslavovalo,
jedlo, pilo, tancovalo,

ze dvou dcer se zalíbil. Druhý den byla svatba. (Úskok V)
,
aiet a zakázal manželce chodit do pokojíku
Ke konci měsíce muselI UModrovous
0odjei
dole v domě. (Zákazy 1 )
1 • zvědava aa sia
Šla dolů. Dala klíče do zámku a otevřela.
Manželka však byla velmi
VSude bylo plno krve a těla Modrovousových manželek.

, i-* do
An krve.
wve Krev
Krev však nešla umýt (klíč byl očarovaný).
Když to viděla, upustila klíc
(Porušení 8)
.- chtěl
, .v,zpet
„„x tvsecnny
všechnvmi
klíče,, ale jjeden chyběl. Modrovous se
Když se Modrovous vrátil,
i -íi,„?" AA manze
manželka odpověděla
: „Asi j s e m ho nechala
zeptal : „ K d e je klíč odj pokojíku?
v
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na stolku." Modrovous

přikázal : „Hned ho přines." Nic jiného ji nezbývalo.

(Vyzvídání c 1 )
Když na klíči uviděl krev (Vyzrazení

řekl manželce, že ji musí zabít.

(Škůdcovství A 13 ) Manželka ho požádala o chvilku o samotě. Tak ji zavřel do
komnaty.
Manželka řekla sestře Anně, aby vylezla

na věž a koukla se, jestli nejedou.

(Prostřednictví B 1 ) Setra řekla : „Vidím jen prach." Zeptala se podruhé a sestra
odpověděla stejnou větou. Zeptala se potřetí a odpověď už zněla jinak: „Vidím oblak
prachu, naši bratři jedou." Modrovous už se chystal manželku zabít, ale v tu
chvíli

dovnitř vtrhnou bratři (Boj H 2 ) a zabijou Modrovouse (Vítězství I5).

Manželka dostane všechno jmění a rozdá ho sestře. Něco si ale nechá. (Likvidace
neštěstí K 4 ) Ožení se s hodným mládencem. (Svatba W°).

Zápis funkcí:
y'

8e'c'AIJB'

H M

3

K

4

W

u

Vojta
Modrovous si nejprve vzal několik žen, se kterými se oženil, a pak je zabil! No
a ocitla se sestra bratrů a sester, která se vdala za Modrovouse. Nejdřív z něho měla

strach, ale když zjistila, že jenom tak vypadá, přestala se bát. A pak se za něj
dokonce provdala. S celým srdcem. (Výchozí situace a)
Ale Modrovous náhle musel odjet, a tak tedy manželce řekl, kam se může podívat
a kam ne. A dal jí klíče od komnat, komor a také od takového malého pokojíků na
konci dlouhé chodby dole v přízemí a řekl jí: „Do všech komnat můžeš, ale do tohoto
malého pokojíku ne! Jestli tam

vstoupíš, stihne tě hrozné neštěstí." Varoval

Modrovous a pak náhle odjel a žena tam se všemi sestrami zůstala úplně sama.
(Zákaz y 1 )
A její sestry řekly: „Tak to tady půjdem pořádně prozkoumat, ne?" „Dobrá." A tak
našly spoustu zlata, stříbra, šperků, korálků a spoustu jiných věcí. Ale ženě od
Modrovouse to nedalo furt oddalovat se od tajného pokojíku a šla se tam kouknout.
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Jakmile odemkla dveře, chvíli nic neviděla, ale po chvíli se objevilo na zemi krev,
v tu ránu také viděla krvavá těla na zdech. Tak se chtěla dát na útěk, v tom jí ale
spadl klíč na zem do té krve!! Tak ho zvedla, zamkla a utíkala do své komnaty se
uklidnit. (Porušení 8)
A ještě ten večer se vrátil Modrovous, protože dostal večer spěšnou zprávu
o úspěchu. A tak manželku pozdravil a řekl jí ať mu dá klíče. A tak mu je manželka
podala, v tom se Modrovous

zeptal, kde je klíček od pokojíku. A manželka

odpověděla : „Asi jsem ho nechala nahoře." „Tak pro něj dojdi a přines mi ho." Tak
manželka chtě nechtě musela Modrovousovi klíček dát. „Jaktože je od krve?" zeptal
se. A manželka se všelijak vymlouvala a vykračovala a tak dále. Když ji poručil ať
mu klíček podá, tak mu jej podala. Ale Modrovous si všiml, jak se jí klepe ruka
a už věděl o co kráčí. (Vyzvídání e1)
„Ty jsi mě, ženo, neposlechla a šla jsi do toho pokojíčku, že ano?" „Ano,"
odpověděla smutným hlasem. (Vyzrazení

„To tě teda budu muset zabít ženo má,

jako ty před tebou, které jsi tam viděla." (škůdcovství A 13 ) Popadl ji a vlasy a chtěl
jí uříznout hlavu. V tom se mu manželka vysmekla a prosila ho, jestli by se nemohla
pomodlit u toho. „Dobře, dám ti čtvrtminutku a to vše ani míň. Tak si pospěš."
„Sestro Anno, sestro Anno, prosím tě, jdi na věž (Prostřednictví B 1 ) a koukni se,
jestli nejedou bratři." (B 2 ) (Začínající protiakce C) „Tak dělej ženo má." „Ještě
chvilku prosím." „Tak co Anno, jedou?" „Jo jedou dva obláčky. Ale jsou ještě hodně
v dáli." „Tak ženo, pojď už dolů." Tak žena sešla dolů. A Modrovous ji chytil za
i
, .v, •• 0 u í f v tom se rozrazila brána a vstoupili dva bratři
vlasy a vzal tesák a chtěl ji zabit,
v tom se iuz,
•

2

Modrovousovy ženy. (Boj H ),
A v tom Modrovous začal prchat,ale dva mládenci
došel a jeden ho propíchl. (Vítězství I 5 )
Zápis funkcí:
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ho zastavili dřív, než někam

Bára
Byl jednou jeden muž, byl velmi bohatý,ale měl modrý vous, tak ho žádná žena
nechtěla. Jeho sousedka měla dvě krásné dcery, ale ani jedna ho nechtěla. (Výchozí
situace a)
Vzal obě krásné dcery do jeho zahrady (Odloučení p3), bylo plno tance a v noci se
vůbec nespalo, Modro vous jim pořádal lovy. Jedna mladá paní si ho nakonec vzala.
Modrovous si potřeboval odjet prý někam, tak dal své

ženě všechny klíče

od

komnat a komor. (Úskok V)
Jeden malinký klíček byl od pokojíků, kde řekl své ženě, že tam nemá vstupovat, že
by jí mohl něco udělat, co ani nemůže očekávat. (Zákaz y1)
Ale žena tam vstoupit chtěla, ale bála se svého muže a nakonec se rozhodla, že se
dovnitř podívá. Šla a otevřela dveře a viděla, že podlaha je celá od krve a viděla u
zrcadla těla mrtvých žen, které visí na zdi. Když chtěla vyndat klíček, spadl jí do
krve. Šla, rychle ho sebrala a šla ho drhnout a krev nešla dolů. (Porušení 5)
Ten večer přijel její manžel domů. A ona předváděla, že má strašnou radost, že přijel.
Modrovous jí řekl, ať mu vrátí všechny klíče, ale není tady malý klíček od pokojíčku.
A řekl ať ho rychle přinese. Ale bála se ho přinést. Ale musela ho přinést.
(Vyzvídání e1). Modrovous zjistil, že je na klíčku krev. (Vyzrazení
A žena mu řekla, ať ji netrestá. (Škůdcovství A)
Řekla mu, jestli jí dá pár minut, aby se mohla pomodlit. Dal jí 15 minut. Zavolala
svoji setru Annu, aby si stoupla na věž a vyhlížela bratry. (Prostřednictví B 1 )
(Začínající protiakce C). Pořád nic neviděla, až na ni její muž zařval : „Pojď dolů,
nebo si pro tebe dojdu." Zařval to už potřetí, ale žena už šla dolů, a zeptala se své
setry tiše, jestli už někoho vidí a viděla její bratry a mávala jim, aby si pospíšili.
Modrovous vzal tesák a chytil ji za vlasy, ale mezitím přijeli její bratři. (Boj H 2 ).
Měli meče a zabili Modrovouse (Vítězství I 5 ) a jeho celý majetek patřil jim
(Likvidace neštěstí K 4 ).

Zápis funkcí
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Martin
Byl jednou jeden muž, který byl velmi bohatý. Ale měl modrý vous, a proto ho žádné
ženy ani dívky nechtěly. Měl jednu sousedku, a ta měla dvě dcery, ale ani jedna ho
nechtěla. (Výchozí situace a) Tak je tedy pozval do jeho domu na venkově a strávili
tam osm dní. (Odloučení p3) Pak se nejmladší dcera rozhodla, že si Modrovouse
vezme za muže. Když uběhl měsíc, řekl Modrovous, že musí

na šest týdnů

odcestovat. A dal jí klíče od všech komnat. (Uskok V) Ale přikázal jí, aby do
komnaty v přízemí nevstupovala. (Zákaz y1) Manželka mu to tedy slíbila.
Hned co odešel Modrovous, už tam byly všechny její přítelkyně. Kochaly se tam
zlatem, stříbrem, a moc jí záviděly. (Spoluvina 0)
Pak jim přikázala, aby odešly. A hned přiběhla do komnaty v přízemí. Tam ale našla
všude kolem krev a těla žen, v tom okamžiku jí klíček spadl do krve, rychle ho
zvedla a prchala pryč.
Snažila se ten klíček vyčistit, ale nešlo to, byl očarovaný. (Porušení 5)
Když se vrátil Modrovous, řekl ženě, aby mu vrátila klíče od všech komnat. Ale ten
nejmenší tram chyběl. Tak jí přikázal, aby přinesla i ten nejmenší. Přinesla tedy ten
nejmenší. Modrovous se jí zeptal, proč je od krve. (Vyzvídání e1)
odpověděla, že neví. Modrovous

Žena mu ale

řekl, že ale on ví, proč je ten klíček od krve

(Vyzrazení (J1) a chtěl ji zavraždit. (Škůdcovství A 13 )
A žena se ho zeptala, jestli se může ještě pomodlit. Modrovous jí dal čtvrthodinku.
Pak žena volala na svou sestru (Prostřednictví B1), jestli jedou její bratři (B2) a že si
mají pospíšit (Začínající protiakce C), ale sestra odpověděla, že ještě nejedou.
Takhle sejí zeptala ještě třikrát, až na potřetí křikla, že už jedou. (Boj H 2 )

Zápis funkcí:
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Lenka
Žil byl jeden bohatý - přebohatý už a měl modré vousy. A proto se ho ženy bály, sic
měl velké statky ze zlata a domy ze stříbra a v nich měl i příbory zlaté a stříbrné.
Jenže jeho modrovousu se každá žena zalekla, i když byl ještě víc bohatší. (Výchozí
situace a)
Jedna paní měla překrásné dcery a Modrovous chtěl alespoň jednu z nich, ale ani
jedna ho nechtěla a zvlášť když věděly, že jeho manželky se někam ztratily, a že už
byl mnohokrát ženat. Modrovous je pozval na osm dní k sobě (Odloučení p3) a když
ženy viděly jeho bohatství, jedna z nich, ta menší si ho chtěla vzít. A tak byla svatba.
Když byl konec měsíce, řekl manželce že musí odjet do ciziny a řekl jí: „Můžeš si
přivést své nejmilejší kamarádky." (Úskok V)
A dal jí klíče od všech možných komnat a mezi nimi byl i jeden od malé komnaty
a do ní manželka nesměla. A vyhrožoval jí smrtí, že do komnaty nesmí. (Zákaz y 1 )
Ale manželce to nedalo i za přítomnosti svých kamarádek odešla do komnaty
(Spoluvina 0) (Porušení 5) a tu zpozorovala, že komnata je zalita krví ostatních
Modro vousových manželek. Klíček jí spadl do krve jejím oněměním a když se
pokoušela uklidnit, vzala klíček ze zkrvavené země a pádila do své komnaty. Všimla
si, že je klíč od krve - aby si manžel nevšiml, zkoušela ho všemožně vyprat, ale
nepovedlo se to. Klíč byl začarovaný, aby na něm zůstala krev.
Ten den se vrátil Modrovous z ciziny a chtěl po mrtvolně bledé ženě klíče i malý
klíček z komnaty a když viděl, jak se žena klepe, poznal, že byla v komnatě
a chtěl ji zabít. (Škůdcovství A 13 )

(Vyzrazení

Ale vyžádala si čtvrthodinku aby se pomodlila a šla zavolat sestru Annu, aby se šla
podívat, jestli nejedou bratři, které pozvala, aby se taky pokochali (Prostřednictví
B*)a když přijeli, Modrovouse zabili. (Vítězství I 5 ) Rozdělila svým přátelům
bohatství a sama se vdala. (Svatba W°)
Zápis funkcí:
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Tomáš
Byl jednou jeden muž, jmenoval se Modrovous. Byl tak šeredný, že ho žádná žena
nechtěla.
Jedna paní měla tři dcery a Modrovous je požádal, aby ji jednu dala za ženu, že
nezáleží jakou. (Výchozí situace a) Aby navázal známost, pozval matku a tři dcery
k sobě na venkov (Odloučení p3) a jedna z dcer poznala a jedna mladší shledala, že
není tak šeredný. Až přijeli do města, byla svatba.
Modrovous pak musel odjet a dal své manželce všechny klíče od komnaty a řekl, že
nesmí otevřít jedny dveře nebo špatně dopadne. (Zákaz 7 1 )
Ale chtěla vědět, co tam je tak otevřela dveře a spatřil strašné věci, zem byla celá od
krve a jak se lekla, tak ho pustila z ruky a klíč byl celý od krve. (Porušení 5)
Když se snažila ho umýt, nešlo to.
Večer se náhle vrátil Modrovous a chtěl vrátit klíče, zeptal se: „Kde je poslední
klíč?" „Asi jsem ho nechala nahoře." (Vyzvídání e 1 ), ale Modrovous poznal, co se
děje a řekl: „Tys otevřela komnatu!" (Vyzrazení i;1)
Ale měla i trochu štěstí, když odjel Modrovous, přijeli ještě oba bratři.
(Prostřednictví B 1 )
A zatím Modrovous řekl, že musí zemřít. (Škůdcovství A 13 ).
A prosila ho, aby jí dal čas se pomodlit. Tak se pomodlila a dala zprávu její sestře,
ať vystoupí na největší věž a volala na ni: „Vidíš někoho?" „Ne, vidím jen písek."
Modrovous dole řval: „Pojď už." A zeptala se naposledy „Vidíš někoho?" A pak
sešla dolů, dole stál Modrovous s tesákem. (Boj H 2 )
Ale než ji stačil zabít, vrazili dovnitř oba bratři a zabili Modrovouse. A nechali ho
ležet na zemi. (Vítězství I 5 )

Zápis funkcí:
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Martina
Příběh pojednává o muži s modrými vousy, jehož jméno je Modrovous, je bohatý
a má velké statky. Jedna jeho sousedka měla dvě dcery. Modrovous si jednu z nich
vzal za ženu. (Výchozí situace a)
Když se vrátili, řekl, že musí na několik dní odcestovat. Modrovous jí předal klíče od
všech komnat, ale u jedné komnaty jí řekl, ať nevstupuje tam, sic ji smrt nemine.
(Zákaz y 1 )
Jeho žena si prohlídla všechny komnaty a dbala na zákaz, co jí dal Modrovous před
odjezdem. Ale ženy jsou zvědavé, tak otevřela dveře, do kterých nikdy nesměla
vstoupit, uviděla, jak je celá podlaha od krve a na zdi visí ženy, co měly uřezané
hlavy. Žena se lekla, upustila klíč z ruky a když se vzpamatovala, klíč sebrala
a zamkla. (Porušení 5)
Vše bylo v pořádku, až na to, že klíč byl od krve. Tak začala klíč zoufale čistit, ale
nešlo to.
Modrovous přijel z výletu. Žena mu podala klíče, až na ten od krve. M o d r o v o u s jí
řekl, aby mu dala klíč, žena mu klíč dala a řekla, že neví, proč je na n ě m ta krev.

(Vyzvídání e 1 )
Modrovous věděl, že nahlédla, k a m neměla (Vyzrazení i;1), tak popadl nůž už už ji
chtěl zabít (Škůdcovství A 1 3 ), ale žena řekla, že se chce ještě pomodlit.
Šla nahoru a volala na její sestru Annu, aby vystoupila na v ě ž a podívala se, jestli
někdo nejede. (Prostřednictví B 1 )
Sestra nikoho neviděla a po chvíli přijeli bratři a M o d r o v o u s e zabili. (Vítězství I 5 )
Zena rozdělila majetek svým přátelům a sourozencům. (Svatba W°)

Zápis funkcí:
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Karolína
Modrovous byl velmi bohatý muž, kterého se všechny ženy bály si ho vzít za muže.
Matka s dvouma dcerama mu nabídly své dcery, ale

žádná ho nechtěla. Když

Modrovous povídal i o tom, jaké jsou na zámku oslavy od rána do večera, mladší
dcera promluvila, že si Modrovouse vezme za muže. (Výchozí situace a)
Když přijely na zámek, tak Modrovous musel odjet a dal své ženě klíčky od všech
pokojů. Zlatý byl od pokladnice, stříbrný od komnaty se stříbrnými a zlatými
příborami a jeden malinký od dolní něco jakoby komůrky. A řekl, že si může
všechny pokoje prohlédnout, kromě toho dolního. (Zákaz y 1 )
Tak po odjezdu muže si je prohlížela, ale už jí to nebavilo a chtěla se kouknout do
toho dolního. Nejdřív si říkala, co by tam mohlo být a pak tam vešla. Rozhlédla se
a byly tam zavřená okna, ale po chvilce si všimla, že je na podlaze krev. Z ní se
odrážely mrtvé ženy Modrovouse pověšeny na stěnách. Tak se lekla, upustila klíček
do krve, rychle ho zdvihla a utekla do své komůrky, aby se uklidnila. (Porušení 8)
Teprve pak si všimla, že je klíč pod krve. Tak ho umývala čím to šlo, ale nešlo to,
byl to kouzelný klíč.
Toho večera se muž vrátil a manželka mu dala klíče, bez toho dolního. Modrovous
řekl, ať mu ho přinese. Tak se začala všelijak vymlouvat, ale to nepomohlo, tak ho
nakonec přinesla. Muž se zeptal, jakto že je od krve. Žena poklekla a prosila
o dopuštění, ale nepomohlo to. (Vyzvídání e1)
„Musím tě zabít." (Škůdcovství A 13 ) tak poprosila o to, aby se mohla naposledy
pomodlit. To jí dovolil.
Hned zavolala na Annu (její sestra): „Anno, vylez na věž a koukni se, jestli nejedou
mí bratři." (Prostřednictví B 1 ) „Nejedou."

Zeptala se jí podruhé, ale stále nic

neviděla. Muž už řval, aby šla dolů. Žena prosila o chvilku. Zeptala se potřetí, viděla
je, ale moc daleko. Anna na ně mávala, aby zrychlili. Muž už jí táhnul do komnaty
se svým tesákem, aby jí uříznul hlavu. V tom cosi bušilo na vrata a vrata se
pootevřely. (Boj• H 2)
Už už jí chtěl uříznout hlavu, ale bratři ho probodli. (Vítězství I 5 ) A bylo po něm.
Žena byla strachem mrtvá. (Likvidace neštěstí K 4 )Potom se zjistilo, že jeho jmění,
jmění Modrovouse nikdo nedědí. Tak ho zdědila jeho manželka. Zlaťáky dala své
sestře na svatbu se svým milým. Bratrům také a co bylo s manželkou Modrovouse?
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Ta si vzala jiného pána a s ním se měla opravdu ráda, zapomněla na minulost.
(Svatba W°)
Zápis funkcí:
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Karel
Byl jednou jeden muž, který měl spousty statků. Byl ale tak hrozně šeredný, že od
něj každá dívka utíkala.
Měl sousedku, která měla dvě dcery.Ale ani jedna ho nechtěla. (Výchozí situace a)
Modrovous, aby s nimi navázal přátelství, je vzal s jejich čtyřmi přítelkyněmi
a několika mladíky ze sousedství k sobě na venkov. (Odloučení p3) O hodech,
tancích a různých honů ho chtěla nejmladší dcera.A byla svatba, dcera zjistila, že
Modrovous už nemá tak modrý vous. (Úskok r\x).
Potom jí řekl, že musí na šest týdnů odjet. Dal jí všechny klíče a jeden malý, do
kterého jí zakázal vstoupit. (Zákaz y 1 )
A tak manželce Modrovouse přijely sestry.
Obdivovaly vše a najednou manželka Modrovouse odešla do přízemí podívat se, co
je v té zakázané komnatě. Odemkla a klíček jí z ruky vypadl zděšením. Uvnitř byly
na okovech od krve všechny manželky Modrovouse - mrtvé. A na podlaze tekla
krev. (Porušení 6).
Rychle zamkla, ale zjistila, že klíček je od krve. Když ho umyla, byl od krve na
druhé straně.
Ten večer se vrátil Modrovous. Řekl: „Chci klíčky zpět." Ona mu je vrátila až na
malý. Řekla, že ho má nahoře a přinesla ho. Modrovous se ptal, proč je klíček od
krve a ona odpověděla, že neví. (Vyzvídání e1)
A Modrovous řekl: „Ale já to vím." (Vyzrazení

A řekl jí, že musí zemřít.

(Škůdcovství A 13 )
Dovolil jí 15 minut na pomodlení. Mezitím sestra Anna v dáli uviděla bratry
a zamávala jim, ať jedou co nejrychleji. (Začínající protiakce C)
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Když Modrovous zvedal tesák, dva bratři vlítli dovnitř a prohnali Modrovousovým
tělem meče. Tak skončil. (Vítězství I5) Pak sestra rozdělila své jmění a žila
v blahobytu až do konce svého živůtku krátkého. (Likvidace neštěstí K 4 ).

Zápis funkcí:
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2.3.3 Analýzy reproduktivního vypravování pohádky
Hastrmanova mast
Rovněž tato kapitola obsahuje doslovné přepisy vypravovaných pohádek, do
nichž jsou včleněny zastoupené pohádkové funkce (vyznačeno opět tučným
písmem). Přepisy jsou

opět zcela doslovné v souladu se sesbíraným materiálem.

.Stejně jako v kapitole 2.3.2 je ke každému vypravování uveden schematický
rámeček se zápisem vyskytujících se funkcí, řazených dle skutečné posloupnosti.

Sebastián
Pohádka je o hastrmanovi, kterému se japonsky říká Kappua. Ten bydlel v zátoce
u chalupy. Tydle vodníci dycky ubližovali, ale tenhle vodník neubližoval, byl hodnej,
ale měl slabost pro kradení.No když třeba nikdo nebyl doma, tak vlezl do bytu a vlez
i do ložnice, opovážil se. No a von bydlel u jedný chalupy a tam byl nějakej samuraj
a měl manželku, a ta manželka ta jednou vyvěsila kimona po dešti, aby se vyvětraly.
(Výchozí situace a) No a když manžel odjel pryč a hastrman se přesvědčil, že
vzduch je čistej, tak šel a ukrad jedno kimono a když šla manželka sundat ty kimona,
tak si všimla že jedno schází. (Škůdcovství A 5 )
No a večer to řekla manželovi (Prostřednictví B 1 ), ten se rozčílil a řekl, že ho chytí.
(Začínající protiakce C). No tak někdy odpoledne pověsil to jedno kimono na ten
věšák nebo plandr a jako zavolal hlasitě, že odjíždí pryč asi na dva dny, (Odchod
aby to ten hastrman slyšel, ale on za vesnicí zastavil koně, počkal do setmění, pak se
schoval do nějakýho křoví a čekal, až vyleze ten vodník. No a viděl, jak se ňáká ruka
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pod chalupou prostě bere to kimono, no tak se mu roztřepaly kolena a pak se
vzpamatoval (První funkce dárce D')no tak vyskočil, usek mu tu ruku, zabalil ji
a řek si, že tohle bude asi toho hastrmana, že ten nejvíc krade tam u nich.
No tak ji zabalil do deky ňáký, ukázal ji starostovi (D 7 ), starosta řekl, že už by měl
dostat za vyučenou ten hastrman no. A tak to udělal znova, zase tam dal to kimono
a odjel zase na dva dny (Odchod f) a zase se vrátil. A zase se tam objevila levá ruka
a když ji chtěl zase useknout, tak ten hastrman vstal a řekl ať to nedělá, že už krást
nebude (D 7 ) a když ten samuraj ten viděl, že mu chybí pravá ruka, tak řekl ty seš
ten zloděj. A on říkal ano, jsem a jestli mě nezabiješ a odpustíš mi, (D 5 ) tak ti něco
dám. (D 10 ) On řekl dobře (Reakce hrdiny E 5 ). a ten hastrman mu dal to kimono
a řekl, že mu dá recept na takovou mast, co hojí všechny rány i lidský. No ten mu dal
tu ruku, on si pomazal to rameno, dal si tam tu ruku, ta se hned zahojila, tak mu dal
ten recept. (Získání kouzelného prostředku F1).
Tak se ten samuraj stal lékařem a tak se to předávalo z generace na generaci.
(Transfigurace T 1 ).

Zápis funkcí
a A 5 B 1 C T [D1 D 7 ] | [D7 D5 D 10 ] E 5 F1 T 1

Michal
Byl jeden vodník kappa, byl hodný, jenomže ostatní vodníci byli zlí. Ten kappa,
když se nudil, tak strašil ňáký děti, zlobil švadleny a., zlobil švadleny.
Byl taky jeden samuraj Denzaburo a jeho žena měla sváteční kimona, Kappovi se
kimona hrozně líbila (Výchozí situace a) a v noci, když dala paní Denzaburová na
verandu kimona, tak si jedno vzal. (Škůdcovství (A5) Paní Denzaburová hledala
kimono pod verandou, v domě a nenašla, usoudila z toho, že ho někdo kradl.
Její manžel jí řekl, že musí na dva dny odject a řekl to nahlas, aby to bylo slyšet až
k řece, kousek za vesnicí uvázal koně a když byla noc, tak se vrátil tajně domů,
schoval se do křoví pod verandou. (Odchod T)
Přišel vodník Kappa a jak natáhl ruku na kimono, (První funkce dárce D 1 ) samuraj
Denzaburo mu ji usekl, vodník se s naříkáním vrátil do řeky.

73

Další den odnesl samuraj Denzaburo ruku na radnici, starosta řekl, že ta může patřiti
•

•

7

jedině vodníku Kappovi. (D )
Další noc přišel vodník Kappa a prosil Denzabura, jestli by mu nevrátil ruku. (D5)
Denzabura řekl, že nejdřív musí vrátiti kimona. Tak příští noc přišel vodník
s kimonem a zeptala se, jestli mu vrátí ruku. (D7) Samuraj se zeptal, na co by mu
byla dobrá a vodník odpověděl „My Kappové máme zázračnou mast, která dokáže
přilepit části těla a uzdravit každou jizvu." (D10) A tak vodník Kappa vyndal kimona,
dal je samurajovi Denzaburovi, ten mu za to vrátil ruku, vodník odešel a samurajovi
nechal recept na zázračnou mast. (Získání kouzelného prostředku F1)
Samuraj Denzaburo si mast vyrobil a byl slavný lékařem, vzpomínal na vodníka
v dobrém. (Transfigurace T 1 )

Zápis funkcí:
a A 5 T [D 1 D 7 D 5 D 7 D 1 0 ]F 1 T 1

Vojta
No je to o tom vodníkovi, kterej krad nějaký rodině, nějaký paní a samurajovi.
(Výchozí situace a)

Najednou kradl kimono a zmizel, (Škůdcovství A5), no a když ta paní vyšla
a skládala to, ty kimona, tak zjistila, že jedno chybí.
No a tak to řekla tomu samurajovi (Prostřednictví B')a ten šel za starostou a řek mu

jako to a on mu řek, že toho vodníka chytí. (Začínající protiakce C).
No a tak von vodník si jednou zase takhle vyčkal, až bude vzduch čistý a samuraj
tam mezi ty
pod dveře připravil kimono a ten vodník se pro něj natáh, jenže
samuraj to oběh a usek mu ruku. (První funkce dárce D1)
Vodník zalezl a bylo slyšet jenom, jak vzlyká a brečí a pak někam odešel, to už si
nepamatuju kam, a pak se vrátil a prosil samuraje, jestli by mu vrátil tu ruku, (D5) no
a samuraj mu řek, že mu vrátí ruku možná, když mu vrátí to kimono. No tak mu
hastrman řek, že zítra večer ti ho donesu nebo něco takovýho, no a on mu ho teda
dones a on se zeptal jestli mu dá teda tu ruku. (D7) A on se zeptal, k čemu ti je no
a on mu řekl, že má takovou léčivou mast, která léčí a přirostou mu končetiny, no
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a tak on mu slíbil ten hastrman, že jestli ho pustí, tak že mu dá tu mast a návod, jak tu
mast udělat, aby mu přirostly ty končetiny. (D10)
No a tak on mu vrátil ruku, (Reakce hrdiny E 5 )on mu vrátil kimono no a hastrman
mu dal kimono, dal mu mast. (Získání kouzelného prostředku F 1 )
A z toho samuraje se pak stal lékař, měl lékařskou medicínu. (Transfigurace T1).

Zápis funkcí:
a

5

i

i

5

7

5

i

A B C[D D D D'°]E F T

1

Bára
Tak byl jednu jeden hastrman a jmenoval se Kappa a rád krad

rád krad a měl

všechno, dal se říct, že záviděl, protože všechno, co měli lidi, tak krad a troufnul si
i do ložnice.
A i jedna paní měla kimona, ono se mu jedno strašně líbilo, (Výchozí situace a) tak
ho jednou v noci ukrad (Škůdcovství A s )a ta paní když je ráno sklízela, tak zjistila,
že jedno chybí, a to bylo její nejoblíbenější. Bylo to její jedno nejoblíbenější to
kimono a když zjistila, že chybí, (Prostřednictví B 1 ) tak Denzabura udělal, že
odjíždí a hned přivázal koně ke stromu a šel domů, aby zjistil, kdo krad. (Odchod f)
A ten Denzaburo se bál a pak si uvědomil, že má meč a tak ruku usekl. (První
funkce dárce D 1 )
A vodník křičel : „Vrať mi ruku Denzaburo." (D 5 ) A Denzaburo řekl: „Dobře, ale ty
mi vrátíš kimona." (Reakce hrdiny E5).
Tak si to vzájemně vrátili a pak si vodník namazal mastí, která mi přidělala ruku,
neměl tam ani jizvu (Získání kouzelného prostředku F1). a dal to tomu
Denzaburovi a jeho celá generace byla lékaři. (Transfigurace T 1 ).

Zápis funkcí:
a A5B'T [ D ^ J E ^ T

1

"
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'

|

Martin
V řece žil hastrman, který kradl věci, (Výchozí situace a) a jednou když paní věšela
kimono, tak ji uviděl hastrman, a když odešla, tak ho ukradl a utekl s tím do řeky.
(Škůdcovství A 5 ) Pak se vrátila a uviděla, že tam chybí jedno kimono, tak to večer
řekla manželovi (Prostřednictví B ^ a ten jí odpověděl, že se nemá čeho bát že najde
toho zloděje. (Začínající protiakce C)
Tak ráno připravil past, nahlas manželce říkal, že odjede na dva dny, odjel, zastavil
se za vesnicí, tam zavázal koně a večer přišel domů, tam na verandu dal kimono.
(Odchod T)
A večer zase přišel hastrman, to kimono chtěl ukrást, jenomže pán držel samuraj
a usekl mu ruku. (První funkce dárce D 1 )
A druhý den tu ruku přinesl starostovi a starosta říkal, že konečně toho

no že

konečně na to teda přišel. (D7)
A pak večer k němu přišel hastrman a říkal, ať mu vrátí ruku, že už nebude krást a že
mu přinese i to kimono, který mu ukrad. (D5)
Druhý den přinesl to kimono a ten pán mu vrátil ruku a hastrman mu vrátil kimono
a ještě se zeptal, k čemu mu bude useknutá ruka a hastrman mu odpověděl, že už
mají hastrmani dlouho na to mast. (D 10 )
Slíbil hastrmanovi to co řekl, (Reakce hrdiny E 5 ) ten hastrman mu dal mastičku
(Získání kouzelného prostředku F 1 ) a stal se lékařem. (Transfigurace T 1 )

Zápis funkcí:
A 5 B ' C t [ D l D 7 D 5 D 1 0 ] E 5 F'T'

Lenka
Žil byl jeden samuraj, nee...žil byl jeden vodník, v Japonsku se mu říká Kappu
a Kappu jsou hodně zlí vodníci, ale tenhle Kappu byl hodný hastrman, u vesnice
a ...ale měl nevýhodu, že kradl. (Výchozí situace a)
Co se mu líbilo, to vzal a byl ve vesnici jeden samuraj, který žil u řeky, a to byla
velká nevýhoda, protože ten Kappu toho jednou využil a jednou se vkradl do
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samurajova domu, aby se podíval, jestli tam něco nemůže ukrást a šel do ložnice.
Jeho žena, samurajova, měla v truhle sváteční kimona a Kappu jedno kimono vzal
a pádil zpátky k řece. (Škůdcovství A 5 )
Když šla žena samuraje ven rozvěsit kimona, když šla rozvěsit kimona, aby se
provětraly jednou za rok, tak přišel Kappu a teď ukrad to kimono (Škůdcovství A5),
a mělo na sobě javorový list a ten měla manželka samuraje nejradši a samuraj řekl,
že to určitě bude Kappu a že ho chytí. (Začínající protiakce C)
Aby ho chytil, tak na něj nalíčil past, že jako jede do vesnice něco nakupovat
a zakřičel za stromem na ženu, že jede nakoupit do města věci, (Odchod |) aby to
bylo slyšet až k řece a za večera se vrátil samuraj domů, koně nechal přivázané ke
stromu a rozvěsil svatební červené kimono na zábradlí u řeky.
A Kappu ho ukradl a když se vynořila chlupatá ruka, tak nejdřív se samuraj zalekl,
ale potom si uvědomil, že má u sebe meč a sťal ruku a v řece to zakňouralo
a žbluňklo. (První funkce dárce D1) A samuraj vzal ruku a hned příštího rána šel za
starostou a ukázal mu tu ruku Kappua a starosta řekl, že je to opravdu ruka Kappu,
a tak si řekl, že bude konečně pokoj, a že se už neukáže. (D -jiné prosby) Jenže
přišel Kappu a zakňoural na samuraje, ať mu vrátí jeho ruku, že mu vrátí to kimono
(D5) a samuraj řekl že jen, když nebude krást, (E5) tak to Kappu řek teda, že

nebude

vůbec krást, a že mu dá ještě zázračnou mast, která se dává na ruku, aby

srostla,

lidské údy a že mu na ni dá recept. (D10)
No tam si dali z ruky do ruky kimono a mast a recept na tu zázračnou mast. (Získání
kouzelného prostředku F1)
A potom se samuraj stal lékařem a dával to z generace na generaci a byli slavnými
lékaři po celé generace. (Transfígurace T 1 )

Zápis funkcí:
a [ A 5 ] 2 C t [ D , Ď T Ď r F D 1 0 ] F 1 T1

1

Tomáš
Takže byl jednou jeden hastrman, jmenoval se Kappa, nechtěl nikomu ublížit, jenom
když se nudil, tak třeba někoho pozlobil, rád kradl. (Výchozí situace a)
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Tak jednou si vyšlápl, že chce ňáké plátno, protože vlastně samuraj měl chatu u řeky,
tak jednou si tam počíhal, a samurajova žena to plátno pověsila, on ho vzal a utekl
V

^

zpátky. (Skůdcovství A )
A když to samurajova žena zjistila, zeptala se kdo to jako udělal, když všichni okolo
to byli poctiví lidé.Nakonec samuraj řekl, že pojede do města na dva dny a zařval tak
silně, že to bylo slyšet až do jezera, (Prostřednictví B 3 ) (Odchod |) ale nejel, za
vesnicí přivázal koně ke klacku a pak se potichu večer vrátil a čekal,kdo to bude.
Nakonec se tam jako objevila ruka a on se jako vylekal co to je, ale měl pro strach
uděláno a vytáhl meč a tu pazouru usekl. (První funkce dárce D 1 )
Pak tu ruku přinesl starostovi a že viděl toho zloděje a že to je asi Kappa a starosta
řekl, že už si na Kappu má někdo došlápnout. (D 7 -jiné prosby)
Tak večer se ozval hlas „Prosím tě, vrať mi ruku." No a on říkal :„Až mi vrátíš to, co
jsi mi vzal, tak já ti ji vrátím taky." (D s )Tak zase příští noc tam přišel tentokrát se
vším a ten samuraj se zeptal: „K čemu ti je useklá ruka?" A on mu řekl, že Kappové
mají zázračnou mastičku, která léčí všechny rány i usekliny. (D 10 ).
Tak to tedy ukázal tomu samurajovi a dal mu i návod a dal mu ten plášť, co ukradl.
(Získání kouzelného prostředku F1).
A pak se tedy stal ten samuraj slavným doktorem a ta mastička se podávala u něj z
generace na generaci. (Transfigurace T 1 )

Zápis funkcí:
A 5 B 3 T [D1 D 7 D5 D 10 ] F1 T 1

Martina
Takže příběh pojednává o vodníku Kappovi, kterej má v hlavě prohlubeň a tam má
vodu, která ho drží při životě, kdyby se vylila, tak umře. (Výchozí situace a)
Je to velkej zlodějíček, hlavně krade kimona, paní manželky samuraje, červený
svatební kimono, tak jednou v noci ho ukradl. (Skůdcovství A 5 )
A ten samuraj ho viděl a useknul mu tu ruku. (První funkce dárce D 1 )
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A ten kappa se k němu vrátil jednou večer a řikal mu, aby mu tu ruku vrátil a ten
samuraj mu řekl ,že to vymění za to kimono. (D5) Tak to vyměnili. A on mu řekl o tý
mastičce a řekl mu, že to strašně generací jak ta mastička too.... (E 5 )

Zápis funkcí:
a A5 [D1 D 5 ]E 5

Karolína
Byl takovej vodník, jmenoval se Kappu,mu tak říkali a ten když no já nevím...
Ten když nevěděl co dělat, tak vyšel ven a strašil pradleny, ale nebyl jako ostatní,
protože ty ostatní vždycky když viděli nějakou svou oběť, tak ji nalákali k řece
a stáhli dolů, jenomže Kappa byl jinačí, spíš kradl věci, která se mu líbily. (Výchozí
situace a)
Jednou viděl, že tam je taková samurajova chata a v ní jeho žena a má kimona, který
vyvěsila vždycky za rok na verandu, aby je provětrala.
Kappu se na ně vždycky ze svý vrby koukal rád a líbily se mu a jednou si řekl, že by
je chtěl, že se mu líbí, tak tam přišel, koukl se, jestli tam nikdo není, když viděl že
ne, tak vzal to kimono jedno a dal si ho v podpaždí a utekl rychle do řeky.
v

^

(Skůdcovství A )
Když přišel ten samuraj domů, tak žena, která byla doma, mu vyprávěla co se stalo,
že to kimono nenašla, že ho zřejmě někdo ukradl (Prostřednictví B 1 ) a samuraj už
věděl, kdo to byl, že to byl ten vodník Kappu a tak si na něj večer počíhal. (B3)
Teda nejdřív řekl ženě, že pojede na dva dny do města nebo někam (Odchod
a zapřáhl koně a u města toho koně přivázal a vrátil se zadním vchodem domů a tam
si večer na toho Kappu počíhal, připravil si meč a čekal až přijde a vyvěsil tam ještě
červený kimono svatební svý ženy aby ho to nalákalo. (Začínající protiakce C)
On tam přišel ten Kappu a viděl, jak vychrtlá ruka si chce vzít to kimono, nejdřív se
ten samuraj bál, pak se ale vzpamatoval a uťal mu tu ruku, on hned zalezl a kňučel
a běžel do svý řeky. (První funkce dárce D1)
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A tu ruku samuraj zabalil do plátna a druhého dne šel samuraj za správcem města
a zeptal se ho, jaká je to ruka, čeho to je a on řekl, že to je toho vodníka Kappu.
(D 7 -jiné prosby)
Jednou tam ten Kappu přišel a prosil ho o svou ruku, aby mu ji vrátil a ten samuraj
mu řekl, že nejdřív musí vrátit to kimono, a pak že se ještě rozhodne. (D5)
Druhej den přišel s tím kimonem a prosil ho o tu ruku, že mu dá mastičku, kterou
když se namaže a přiloží tu ruku, tak mu sroste a že mu dá i návod jak se to vyrábí.
(D 10 )
Tak teda mu tu ruku vrátil, on dal to kimono i mastičku s tím návodem na to, nejdřív
ukázal jak si namazal a přiložil tu ruku a ono mu to srostlo. (Získání kouzelného
prostředku F 1 )
A potom to všem lidem ukázal a stal se lékařem a ten samuraj na něj rád vzpomínal
a už nekradl ten Kappu. (Transfígurace T 1 )
Zápis funkcí:
a A 5 [ B ' B 3 ] T C [D1 D 7 D 5 D I U ]F' T 1

Karel
Byla jedna řeka a v ní žil jeden Kappa, byl to takový hastroš, zelený stvoření a lidé si
povídali, že většinou to byly bytosti zlomyslné, ale tenhle byl docela dobrák, ale jeho
slabost byla, že když něco viděl a to se mu zalíbilo, tak to štípnul. (Výchozí situace
No a u řeky žil samuraj docela chudej a jednoho dne ten Kappa se vlez podívat, šups
do domu a prohlížel si kimona, a jedno ho tak nalákalo, že ho jednoho dne štípnul
a odnes si ho do svého doupěte do vody. (Škůdcovství A 5 )
No a když to Denzaburonova manželka, tak se totiž samuraj jmenoval, zjistila, že
kimono to nejkrásnější, to nejoblíbenější je pryč, (Prostřednictví B1' tak jí samuraj
s úsměvem řekl, že ho najde. (B 3 ) (Začínající protiakce C)
Druhý den si osedlal koně, jel do lesa (Odchod "f), ale hned za řekou, když ji
překročil, uvázal koně, šel do domu, dostal se tam zadními vrátky, vzal červené
kimono a dal ho na verandu a vyčkával s mečem.
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Potom slyšel kroky a uviděl, jak nějaká chlupatá ruka se natahuje směrem ke
kimonu, přeběhl mu mráz po zádech, i když měl pro strach uděláno,usekl mu ruku,
bytost zasténala, podíval se co to bylo a žbluňk a viděl, že to byl Kappa, který
zdrhnul do vody. (První funkce dárce D 1 )
Ruku si ponechal a druhý den před verandou „Denzaburone, vrať mi moji ruku."
A večer zase to samé: „Denzaburone, vrat mi moji ruku."(D5) A Denzaburon
odpověděl „Na co by ti byla." No a tak na tý verandě mu ten Kappa slíbil, že mu dá
mast hojivou a Denzaburon chtěl ale to kimono, takže se podíval ven a tam viděl
Kappu tak ošklivého, jak všechny pověsti o něm povídaly, akorát, že mu chyběla
pravá ruka, v levé držel balíček. Položil mu ho nohám a prosil o tu ruku, ale
Denzaburon řekl: „K čemu by ti byla, když ji máš useknutou?" On mu řekl o té
masti a na ukázku mu to ukázal, namazal si bílou mastí ruku, přiložil ji a ta bez
nejmenší jizvičky srostla k tomu. (D 10 )
A tak Kappa mu dal návod i tu červenou lahvičku ve které by mast. (Získání
kouzelného prostředku F 1 )
A tak po generace z generace na generaci předávali tajemství rodina Denzaburonů
a všichni byli slavní lékaři. (Transfigurace T 1 )
Zápis funkcí:
a A

5

1

3

1

5

[B B ]CT[D D D

i u

i

]F T'

~
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2.4 Analýzy produktivního vypravování
Pro analýzy produktivního vypravování byly k dispozici materiály získané od
13 dětí, z tohoto počtu se jednalo o 6 chlapců a 7 dívek. Dětem bylo předloženo
zadání převyprávět písemnou formou libovolnou pohádku. Předpokládala jsem, že
vzhledem k tomuto zadání bude námětové spektrum vypravovaných příběhů širší,
v závislosti

na

individuální

preferenci

dětí.

U

předchozího

reproduktivního

vypravování bylo možno získaná data porovnávat z hlediska funkcí s originální
pohádkovou předlohou. V tomto případě, bez vazby na konkrétní předlohu, byla
všechna produktivní vypravování analyzována dle celkového seznamu 31 Proppem
vyčleněných funkcí, jelikož se také jedná o produkovaný pohádkový žánr a tyto
funkce lze i přes různorodost témat zaznamenat.
V produktivních vypravování se objevila následující témata:
Čip a Dejl hledají poklad
Červená Karkulka - výskyt celkem 4x
Perníková chaloupka
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Otesánek
Princezna na hrášku
O pejskovi a kočičce: Jak myli podlahu
Lidé v zemi obrů
Divný Šmoula
Jedno vypravování bez názvu (o zakleté princezně)

Tato kapitola obsahuje níže zcela doslovné přepisy vypravovaných pohádek
na volné téma, do nichž jsou také včleněny zastoupené pohádkové funkce
(vyznačené tučným písmem). Každá vypravovaná pohádka na konci obsahuje
schematický rámeček se zápisem vyskytujících se funkcí, řazených dle skutečné
posloupnosti.
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Patrik: Čip a Deil hledají poklad
Čip s Dej lem si četli noviny (výchozí situace a) a dozvěděli se, že v muzeu ukradli
poklad, (škůdcovství A)
Nastartovali svoje letadlo a

letěli hledat ztracený poklad (prostřednictví B 3 ,

Odchod t), ale stala se nehoda a lupiči sestřelili letadlo a Čip s Dejlem museli využít
padáky. A seskočili do lupičskýho auta. (Přemístění G')Lupiči nastartovali auto
a jeli do svýho skladiště s pokladem. Čip říká: týjo, to je pokladu. Lupič otevřel kufr
auta a vyndavali poklad. Tam toho bylo víc a víc, byli to dobří lupiči. Čip s Dejlem
vylezli z auta a hledali telefon, jeden tam byl, ale byl na peníze. Čip říká: nemáme
šanci a Dejl: ve skladu je peněz dost, vezmem tam. Dejl došel pro peníze, zavolali
policii. Policie přijela včas a počíhala si na lupiče. Lupiči přijeli a policie je napadla
a lupiči vyndali zbraně, ale Čip s Dejlem vzali dělo a střelil, střelili do každého
zbraní (Boj H) a policie je zatknula. (Vítězství I)Poklad se vrátil do muzea.
(Likvidace neštěstí K 4 )Čip s Dejlem se vrátili domů. (Návrat

Zápis funkcí:
a A B3 T G1 H I K 4 1

Johana: Červená Karkulka
Červená Karkulka byla malé děvčátko, které žilo s maminkou na kraji lesa. (Výchozí
situace a)
Jednoho dne, když si Karkulka hrála na lovce, maminka zavolala: Karkulko, pojď
sem, musíš donést babičce košík s buchtami a malinovým vínem, má dnes svátek.
Karkulka vyskočila a přiběhla k mamince než by řekl švec.
Maminka dala Karkulce košík a řekla: Karkulko, né aby jsi se někde zastavovala ano,
musíš jít rovnou po cestičce a hlavně z cesty nescházej. (Zákaz y 1 ) Karkulka sice
vypadala jako poslušné dítě, ale ve skutečnosti tomu tak ani zdaleka nebylo, tedy
alespoň co se týče maminčiných rad.
A tak, když už byla z maminčina dohledu, sešla z cestičky na louku a rozhodla se
natrhat babičce květiny. Za chvíli už měla květin plnou náruč. Čili se rozhodla že
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zajde k potoku. U potoka zula botky a ráchala se ve vodě. Po chvíli radostného
ráchání se rozhodla, že zase půjde, aby k babičce nepřišla až večer. (Porušení 8) Šla
asi pět minut a v tom na ni z lesa vyskočil vlk. Karkulka ale nikdy vlka neviděla,
a tak řekla: ahoj pejsku. A vlk jí odpověděl: Ahoj Karkulko, řekneš mi, co neseš
v tom košíku? (Vyzvídání e 1 )
Karkulce bylo divné, že

ten pejsek mluví dětskou

řečí, ale co, když mluví jako

člověk, tak mu top říct může: Nesu malinové víno a buchty babičce. (Vyzrazení £1 nadále formou dialogu) A kde ta tvoje babička bydlí? Zeptal se vlk. Nedaleko,
támhle za těmi stromy, řekla Karkulka. Tak víš co? Dáme si závod, kdo bude
u babičky první, ano? Já poběžím lesem a ty po cestě. Řekl vlk. (Úskok V) Karkulka
chvíli přemýšlela a pak řekla ano.(Spoluvina 0 1 )
Čili dobrá. Řekl vlk. Až řeknu teď, vyrazíme. Tak dobrá, řekla Karkulka, ale budeš
tam až po mě, cestou je to kratší. Teď! Vykřikl vlk a uháněl jako splašený. Karkulka
také ze začátku utíkala, ale pak si řekla, že tam stejně bude první a tak šla pomalu
a užívala si cestu.
Vlk byl u babičky samozřejmě první a tak zaťukal ťuk ťuk. A z chaloupky se ozvalo:
Kdo to klepe?Vlk nasadil slabounký hlásek a řekl: To jsem já, tvoje Karkulka.
Babička zaváhala a pak řekla: Pojď dál, je otevřeno. Vlk rozrazil dveře a skočil na
babičku a sežral ji. (Škůdcovství A 17 ) Ale babička ho moc nezasytila a tak se
rozhodl, že si počká na Karkulku. Oblékl si babiččin čepec a nasadil si brýle, uleh do
postele, rozložil knížku a předstíral, že si čte. Za chvíli se ozvalo zaklepání, t u k Ťuk,
to jsem já Karkulka. Jistě, pojď dál, řekl vlk. Karkulka vešla a bylo jí divné, jak
babička vypadá a tak se zeptala: Babičko, proč máš tak velké oči? To abych tě lépe
viděla. A babi proč máš tak velké uši? To abych tě lépe slyšela. A babičko proč máš
tak velké zuby? To abych tě mohla lépe sežrat, (pozn. ztrojení)Vlk skočil na
Karkulku a slupl ji i s košíkem. (Škůdcovství A 17 ) Nějak ho to zmohlo a tak padl na
postel a začal chrápat.
Naštěstí šel okolo myslivec a bylo mu divné, že babička tak chrápe. A tak se šel
podívat a uviděl vlka. Hned mu došlo, co se tu stalo, vytáhl nůž a rozpáral vlkovi
břicho, (Boj H) z n ě j vyskočila babička a hned po ní Karkulka. (Vítězství I)
Myslivec řekl, že vlkovi dají do břicha kameny a babička ho potom zašije. Když se
vlk vzbudil, šel se napít do studny a jak měl těžké břicho spadl tam. (Trest U)
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Babička s Karkulkou a s panem Myslivcem se pustili do buchet a malinového vína,
moc jim to chutnalo a snědli to všechno asi za půl hodiny. Pak šla Karkulka domů,
ale už z cesty nesešla. Konec.

Zápis funkcí:
a y 1 5 e 1 C V e 1 [A 17 ] 2 H I U

Veronika; Červená Karkulka
Byla jedna maminka a tý se narodila holčička. Holčičce dali jméno Červená
Karkulka. (Výchozí situace a) Jednoho dne řekla maminka Karkulce že pude za
babičkou. (Zákaz y 2 - formou návrhu) Maminka dala Karkulce plný košík
a Karkulka se vydala za babičkou. Po cestě narazila na vlka ale Karkulka si myslela
že je to roztomilý pejsek. Vlk řekl co to máš v košíku. (Vyzvídání s')Já mám
v košíku něco pro babičku protože má narozeniny. (Vyzrazení

Vlk: Nedáme si

závody kdo bude u babičky dřív? (Úskok t ^ T a k jo. (Spoluvina 0)Vlk se vydal za
babičkou a Karkulka mezitím sbírala jahody. Vlk zaťukal na dveře. Babička: Vstup
dál Karkulko, je otevřeno. Vlk vstoupil do chaloupky a snědl babičku. (Škůdcovství
A , 7 )Vlk si oblíkl noční košili a brýle. Když Karkulka zaťukala na dveře vlk řekl to
samé jako babička. Karkulka se zeptala: Proč máš tak velké uši? To abych tě lépe
slyšela A proč máš tak velké oči? To abych tě lépe viděla. A proč máš tak velkou
pusu? (pozn. ztrojenO To abych tě lépe sežrala. Když vlk snědl Karkulku, tak usnul.
(Škůdcovství A 17 ) Šel okolo něj myslivec a slyšel jak vlk chrápe. Pak myslivec
rozříznul vlkovi břicho (Boj H) a z břicha vyskočila babička a Karkulka. (Vítězství
I)Potom všechno co bylo v košíku snědli a pak dali vlkovi do břicha kameny a hodili
ho do studny. Konec. (Trest U)

Zápis funkcí:
a y2 e ^ V ě T V T H K Í
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Dominik 1: Červená Karkulka
Byla jednou jedna holka a ta se jmenovala Červená Karkulka. (Výchozí situace a)
Jednoho dne onemocněla její babička, která bydlí daleko v lesích. A tak maminka
Karkuli řekla, aby Karkulka šla do lesa.Karkulka se bála, takže nevyrazila. Máma jí
dala košík s dorty pro babičku. (Zákaz y 2 - formou návrhu) Karkulka šla a šla a šla a
zastavila se a rozhlídla a uviděla kytku a řekla si: Je to je krásná kytka, půjdu ji vzít
pro babičku. (Porušení 8) Karkulka se natáhla pro kytku ale náhleji někdo šlápl na
ruku. Karkulka se koukne a vidí vlka. A vlk říká: Kam jdeš Karkulko? (Vyzvídání
e1) Karkulka odpoví: K babičce bydlí tamhle v chaloupce (Vyzrazení

a vlk říká

ahoj. Karkulka šla ale vlk byl u babičky dříve a než stačila babička říci pomoc vlk jí
spolkl. (Škůdcovství A 17 ) Karkulka nic netušící šla dál a konečně už je u chaloupky,
vidí jak babička leží v posteli. Karkulka se za ní rozběhne a obejme ji. A Karkulka
se ptá babičky: Babi proč máš tak velký nos = abych tě mohla lépe cítit. A babi proč
máš tak velký zuby = abych tě mohla lépe sníst a vlk spolkl Karkulku. (Škůdcovství
A 17 ) Náhodou jde kolem myslivec, který šel navštívit nemocnou babičku a vešel do
chaloupky a vidí vlka v posteli. Myslivec nečeká nabije pušku a střelí a zabije vlka.
(Boj H) Pak vytáhne Karkulku s babičkou ven, (Vítězství I) vezmou kameny
a všechny strčili do břicha vlka.

(Trest U) Pak šli jíst koláče, které Karkulka

přinesla. Konec.

Zápis funkcí:
a y2 8 8'C1 [ A ' r H I U

Josefína: Perníková chaloupka
Byl jednou jeden táta s macechou a dvěma dětmi, ale macecha ty děti nechtěla,
(Výchozí situace a) tak řekla tátovi ať je zavede do lesa a nechá je tam. Tatínek
nechtěl ale potom je tam zavedl a nechal je tam. (Odloučení p3)

Mařenka řekla

Jeníčkovi ať vyleze na strom jestli neuvidí nějaké světýlko. Jeníček tedy vylez na
strom a řek támhle vidím světýlko. A tak se rozhodli že za tím světýlkem půjdou.
A tak šli a šli až došli k chaloupce která byla celá z perníku. A děti protože měli hlad
tak začali loupat ten perníček a najednou vyběhla ze dveří babka a povídá Kdo mi to
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tu loupe perníček? (Vyzvídání s 1 ) A Mařenka protože byla chytrá tak řekla To nic
babi, to je jen větříček. (Vyzrazení

Tak šla babka zase zpátky. A loupali dál.

A babka zase kdo mi tu loupá perníček. (Vyzvídání 81) A Mařenka nic babi, to je
jen větříček. (Vyzrazení

A babka si na ně počíhala za dveřma. A když zase

začali loupat perníček tak na ně babka vyběhla a šoupla je do komory. A začala je
vykrmovat sladkostma , cukrovím a tak a když se jí zdálo, že jsou dost tlustí tak si je
chtěla upíct. (Škůdcovství A 17 ) Řekla tak a teď si sedněte na tudle lopatu. Ale děti
řekli že to neumí ať jim to ukáže a babka si sedla na lopatu (Boj H 2 ) a děti tu lopatu
chňapli a strčili ji s babkou do pece. (Vítězství I) A pak začali utíkat a utíkat až
doběhli z lesa domů a tam byl už jenom táta a měli se spolu dobře. (Likvidace
neštěstí K)

Zápis funkcí:
a p3 [e1 C1]2 A 17 ř ť l K

Saša: Dlouhý širokv a bystrozraký
Byl jeden král, protože už byl starý požádal svého jediného syna aby se oženil.Ale
syn neměl ani neznal žádnou ženu. (Výchozí situace a) Otec mu dal zlatý klíč a řekl
synovi že má jít nahoru úplně do poslední věže. Syn si vzal klíč a šel do poslední
věže, v poslední věži uviděl železné dveře, odemkl je a uviděl desítky obrazů. Na
každém obraze byla hezká panna, na hlavě každá z nich měla korunu. Princ si však
nemohl vybrat každá z nich byla krásná, princ uviděl tu nejhezčí a prohlásil: tuhle
chci mít a žádnou jinou! (Nedostatek a')
Král mu řekl že tato princezna je u zlého kněžníka. Ale když jí chce ať si za ní jede.
(Prostřednictví B 2 ) Princ se vydal na cestu (Odchod

šel lesem, najednou vidí

dlouhého a princ se ptá: Kdo jseš? Dlouhý mu na to odpovídá: Já jsem dlouhý, vidíte
támhleto hnízdo? Za chvíli bude u Vás. Dlouhý se natáhl a hnízdo bylo na zemi.
(První funkce dárce D 2 - získání pomocníka) Princ se ptá: Nechtěl bys ke mně do
služby? (Reakce hrdiny E 7 )Ano. (Získání kouzelného prostředku F 4 ) Dlouhý
a princ šli dál za nějakou chvíli cesty potkali širokýho. Princ se ptá: Co jseš zač?
Široký mu odpovídá: já jsem široký a umím se rozšiřovat. (První funkce dárce D 2 -
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získání pomocníka) Princ se ptá: chceš ke mně na službu? (Reakce hrdiny E7) Ano
chci. (Získání kouzelného prostředku F4)Všichni společně se vydali na cestu po
nějaké době potkali bystrozrakého. Princ se ptá: kdo jsi? A proč máš zavázané oči?Já
jsem bystrozraký, oči mám zavázané protože když sundám tu pásku tak rozpálím
skálu. (První funkce dárce D2 - získání pomocníka) Princ říká: Tak si sundej tu
pásku a ukaž co umíš. (Reakce hrdiny E7) Bystrozraký ukázal co umí. Dlouhý říká:
Princi pokud bys nás nepotkal, tak bys byl u kněžníka až za rok, ale s náma tam
budeš už dnes. (Získání kouzelného prostředku F4) Při západu slunce dorazili
k zámku. (Přemístění G2)Vešli do zámku a procházeli různými síněmi bylo tam
hodně lidí ale všichni byli zkamenělí. Až došli do posledního pokoje objevili tam
kněžníka s princeznou. Kněžník řekl: Vím proč jste přišli.
Ale předtím, než si vezmete princeznu, musíte splnit tři úkoly. Musíte uhlídat
princeznu jeden den. (Boj H2)Všichni na chvíli usnuli. Ráno se probudili a princezna
nikde. Bystrozraký řekl že už ji vidí dvě míle odtud je les tam je dub a na tom žalud
to je ona. Dlouhý přinesl žalud a v síni stála princezna. Poslední dva úkoly splnili
dobře (Vítězství I2) a princezna byla jejich (Likvidace nedostatku K 10 ) a konala se
velká svatba. (Svatba W)

Zápis
1 funkcí:
B2T [ D 2 E 7 F 4 ] 3 G 2 H 2 I 2 K 1 0 W

I nrie: Otesánek
Byla jedna babička a dědeček. Babička vařila obědy a dědeček byl dřevorubec
(Výchozí situace a) no tak šel dědeček na dříví a babička mn řekla dědečku zkus
vyřezat nčjakou postavu když chceme to miminko. (Nedostatek „ ' ) Tak dobře
babičko tak zatím. (Prostřednictví B3) Dčdeček vysekával tu postavu a vedle ného
byl malý rybník omylem mu do toho rybníku spadla sekera a dédeček jé co budu
dělat' Voda se rozvířila a z rybníku vyskočil vodník, copak nemůžeš bejt trošku víc
opatrnější (První funkce dárce D>) a dčdeček povídá promiňte pane já jsem vás
nechtěl vyrušit prominete mě to? (Reakce hrdiny E J )No tak dobře tady máš ale
dávej si na věci pozor a zmizel. (Získání kouzelného prostředku F 1 ) No tak to
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dodělám a šel domů. Ahoj babičko koukni co jsem vyřezal no dědečku jsi šikovný no
babičko tak to sem položím a jdeme spát. (Likvidace nedostatku K) Druhé ráno se
dědeček a babička vzbudili a babička řekla no tohle vždyť to je doopravdické
miminko tak ho babička uložila a dala mu najíst a pojmenovala ho Otesánek no a řek
jim že má hlad. Babička běžela pro chleba pro mléko a pro vánočku a Otesánek to
snědl a zase já mám hlad a babička já nic nemám a Otesánek snědl babičku a
dědečka (Škůdcovství A 17 ) a vyšel ven a snědl seno krávy sedláka (Škůdcovství
A 17 ) dokonce i rotu vojáků (Škůdcovství A 17 ) a chtěl sníst i tetu ale teta vzala kosu
a rozpárala mu břicho (Vítězství I 5 ) všichni vyskočili ven a žili až do smrti.
(Likvidace neštěstí K 10 )

Zápis funkcí:

Zlata: bez názvu
Za horami a devatero řekami bylo překrásné království. V t o m království žila
překrásná princezna ale ta princezna byla zakletá. (Výchozí situace a) Od svých
deseti let nevydala ani hlásku. Mnoho doktorů, vědců, princů a mnoho dalších se ji
pokoušelo přivýst k hlasu, ale princezna stejně nepromluvila...(Nedostatek a 6 )
Jednou se jeden prostý venkovský kluk o to pokusil.(Prostřednictví B 3 ) Když přišel
do jejího pokoje řekl: „Ach princezno proč nevydáš ani hlásku. Já jsem ti přinesl
mluvícího kocoura, snad on tě přivede k řeči." (Obdržení kouzelného prostředku
F 1 ) A odešel. Král hned běžel k němu

a ptal se: „Co chlapče promluvila?" Chlapec

odpověděl: „Nevím králi, to může zjistit jen její vyvolený." Zatím co chlapec odešel,
princezna si hrála s kocourkem, kocourek jí řikal všechno možné o svém životě.
A potom se kocourek zeptal:" Princezno pověz mi také něco o sobě." A princezna
promluvila a kocour se proměnil v krásného prince. (Likvidace nedostatku K 4 )
Potom to řekli králi, král byl moc moc šťastný. Princezna si vzala prince a žily spolu
šťastně až do smrti. (Svatba W)
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Zápis funkcí:
a a 6 B 3 F1 K 4 W

Honza: Princezna na hrášku
Byla jednou jedna princezna a ta jela v kočáře ke svému otci. (Výchozí situace a)
Cestou je ale přepadli

loupežníci.

Všechny pobili.

Jen princezna vyvázla.

(Škůdcovství A 14 ) A tak šla pěšky. (Prostřednictví B - hrdina = postižený) Šla,
šla, šla až přišla k hradu. Zabušila na bránu a vrátný jí otevřel a zeptal se: Co tu chceš
pocestná? A princezna mu odpověděla: Mýlíš se nejsem pocestná ale princezna
a zabloudila jsem v těchto lesích pak mu všechno řekla. On ji ohlásil princovi a ten ji
přijal se slovy: Buď vítána.
Bylo už pozdě večer a tak ji princ pozval na večeři a dal jí připravit lůžko a to tak že
na dno jí dal hrášek a na něj tři žíněnky dvě prachové peřiny a takové věci. (Uložení
úkolu M)
Ráno s e j í zeptal jak s e j í spalo a ona mu odpověděla: Hrozně špatně nemohla jsem
bolestí usnout. (Splnění úkolu N) A princ věděl že je to opravdu princezna a vzal si
ji za ženu. Konec. (Svatba W)

Zápis funkcí:
a A 14 B M N W

Martin: O pejskovi a kočičce: Jak mvli podlahu
Jednou se pejsek a kočička podívali na podlahu a uviděli že je strašně špinavá.
(Nedostatek a) Tak se rozhodli že ji umyjí. (Začínající protiakce C) Kočička šla do
komůrky pro mýdlo. Pak ho položila na stůl a někam odešla. Pejsek se na mýdlo
podíval a říká: To je hezky růžové a voňavé to bude asi bonbón. A pak to snědl.
Když kočička přišla tak viděla pejska ležet na podlaze a že mu z pusy šlo hodně
pěny. Tak kočička povídá pejskovi napij se hodně vody to ti pomůže. Když se napil
tak kočička řekla že vytře podlahu pejskem. Tak pejska namočila a vytřela s ním
podlahu. (Likvidace neštěstí K) Podlaha byla sice čistá ale mokrá (Nedostatek a),
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tak pejsek řekl že podlahu utře kočičkou. (Začínající protiakce C) Tak vzal kočičku
a utřel s ní podlahu. (Likvidace neštěstí K) Ale teď byli zase mokří a špinaví oni.
(Nedostatek a) A tak řekli že se vyperou. (Začínající protiakce C) Kočička vzala
valchu a vyprala pejska. Pak pejsek vzal kočičku a také ji vypral. (Likvidace neštěstí
K)

Pak byli čistí ale mokří. (Nedostatek a) Tak si řekli že se usuší (Začínající

protiakce C) tak nejdřív pejsek pověsil kočičku ta pak slezla a pověsila pejska.
(Likvidace neštěstí K) A tak to šlo dokud nezačalo pršet. (Nedostatek a) Tak se šli
schovat (Začínající protiakce C) a když přestalo tak se zase pověsili (Likvidace
neštěstí K) a pak zase začalo pršet (Nedostatek a) tak se šli zase schovat.
(Začínající protiakce C) A tak to šlo až do večera. Až byli úplně suší a tak si šli
lehnout do koše na prádlo a tam usnuli. (Likvidace neštěstí K) Konec.

Zápis funkcí:
[a C K] 6

Naďa: Červená Karkulka
V jednom malým domečku u lesa bydlela Červená Karkulka se svojí maminkou.
(Výchozí situace a) Jednou maminka řekla své dceři aby šla do lesa, za babičkou.
Karkulka poslechla, vzala košík s koláči ale ještě ve dveřích ji mamka zastavila
a vyprávěla aby s nikým cizím nemluvila. (Zákaz y 1 )
V lese holka vesele šla po cestičce, najednou se objeví vlk. A milým hlasem se ptá:
Ahoj, kam jdeš holčičko? (Vyzvídání c l} Karkulka si ani nevzpomene na maminčina
slova a odpoví: Já jdu za svou starou babičkou. (Vyzrazení $ - následkem je
Porušení 5) Vlk se zase vyzvídá: A copak máš v tom košíku? V košíku mám koláče
pro ní. (Vyzvídání e1' Vyzrazení C - pokračuje dialogem) A jakou cestou se tam
dostaneš? Ptá se vlk. Já půjdu támhletou cestou! Říká Karkulka a ukazuje na
cestičku. Podívej jak jsou tu hezké kytky, můžeš je natrhat pro svou babičku. (Úskok
i]l) Karkulka na to: no jasně jsou hezké. (Spoluvina 0) Když holka bude daleko od
cesty tak se vlk tiše proplíží na cestičku která vede k staré ženě. Když je vlk u dveří
babiččina domečku tak zaklepe na ně. Babička se ozve: Kdo je to? To jsem já
Červená Karkulka! Tak pojď dovnitř. Vlk otevřel dveře, on skočil a sežral babičku,
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V

|—

zatím se převlékl do jejího obleku. (Skůdcovství A ) Mezitím přišla Karkulka,
zaťukala na dveře. Kdo to je? Ptá se vlk babiččiným hlasem. Babi to jsem já! Tak
pojď dovnitř miláčku je otevřeno. Vnučka vstoupí. Stoupne si vedle babičky a ptá se:
Babi proč máš tak velké oči? Abych tě lip viděla miláčku. A proč máš tak velký uši?
Abych tě lip slyšela. No a proč máš tak obrovský zuby? Abych tě lip snědl.
(ZtrojenO Řekne vlk a spolkne Karkulku. (Skůdcovství A 17 ) Kolem zrovna šel
myslivec, zahlédl vlka přes okno vletěl dovnitř a vystřelil. (Boj H)Vlk ležel na zemi,
myslivec uchopil nůž a rozsekal mu břicho, (Vítězství I) Karkulka s babičkou šťastni
vylezly ven (Likvidace neštěstí K 10 ) Pak všichni tři pili čaj s maminčinými koláči.
Zápis funkcí:
a y 1 [e1 ť f V

0

[a'?]2h

1 K

'°

5

Adam; Lidé v ZEMI obrů
Ani ne tak dávno byli dvě děti, kteří hledali ztraceného prince Riordana. Ti lidé byli
z normální země, byli to malé děti kteří ještě chodili do školy.(Výchozí situace a)
Jednou byli strašně smutní a přáli si aby mohli jít do nějaké jiné země aby tam nebyli
pod dozorem a týrané jinými dětmi. (Nedostatek a 5 ) Eduard řekl Kristýně že zkusí
nějaké zaříkadlo

ale Kristýna mu odsekla a říkala: prosímtě vždyť na zaříkávadla

věří jen malý děti, nějaký zaříkávadlo nám nemůže pomoct. Ale Kristýna co kdyby
jo. Tak to aspoň zkusme. No jo když na tom trváš. Hele a víš co máme říct za
zaklínadlo? Ne tak ale můžem improvizovat. Hele tak řeknem tohle: prosím tě velký
pane....Ale Kristýna mu skočila do řeči a říkala: Co když je to dáma? Eduard řekl: to
mas fuk. A začal znovu povídat: Prosím tě velký pane nebo dámo prosím pomoc nám
a dostaň nás odsud pryč. (Prostřednictví B) Chvilku čekali jestli se něco stane ale
ono nic. (Začínající protiakce C) Kristýna si nemohla nechat přece ujít nějakou
narážku a říká: Stály ti ty blboviny za to dělat ze sebe blbce. Odpověděl: Asi ne ale
aspoň jsme to zkusili. Tak pojď musíme se už vrátit do třídy. Tak šli ale když se
otevřely dveře nestačili se divit když do nich vešli. (Přemístění G) Bylo to tam
krásně ale už se nemohli vrátit domů, dveře už nikde nebyli. Ale na to nemysleli.
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Protože takovou krásu ještě neviděli. Eduard řekl že přece snad nebudou stát na
jednom místě. A že musí jít dál. Tak šli při cestě toho ještě moc viděli. Asi za hodinu
dorazili k velikánskému a kolem bylo všechno větší než normálně je. Eduard řekl že
zaklepe. Ale Lucka říkala: a co když tam je někdo zlej? Někdo kdo by nám chtěl
ublížit. Eduard jí ale řekl: prosímtě v týhle krásný zemi snad nemůže být nic zlýho.
t u k zaklepal. Slyšely velikánký dupot noh. Otevřel jim obr. Obři byli šťastní když je
viděli. Hned jim říkali mají prince. Dali jim magický svitek a poslali je do země i
s princem. Princ říkal že byli silní a že dostanou odměnu. (Likvidace neštěstí K)
Konec.

Zápis funkcí:
a a5 B C G K

Dominik 2:Divnv šmoula
Všichni ve šmoulí vesničce si hráli a veselili se až na jednoho. (Výchozí situace a)
Na Snílka ten jenom ležel pod strom a v puse stébla slámy slamák a koukal se furt do
nebe. A tak to dělal furt. A tak mu začali říkat divný šmoula. (Nedostatek a) Jednou
okolo něj šel Taťka Šmoula a povídá: Snílku chtěl bys asi cestovat? (První funkce
dárce D 2 ) Snílek na to ano. Ale jak? (Reakce hrdiny E 2 ) Hele řekl Taťka Šmoula to
je kouzelná píšťalka. Je pro tebe jednou jak na ni pískneš budeš zpátky ve šmoulí
vesničce. (Získání kouzelného prostředku F1) A tak snílek vyrazil. (Odchod f) Byl
večer a tak se malý šmoula rozhodl že přespí bál se moc a tak únavou a strachem
usnul. A do toho co to je chytil ho Gargamel nepřítel šmoulů. (Boj H) A tak písknul
a byl ve vesničce! (Vítězství I, Návrat j) A už slíbil že už nikdy nepude do světa
a bude normální šmoula. (Likvidace nedostatku K)
The end Konec.

Zápis funkcí:
a a D

2

E

2

F

1

T H

H

K
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2.5. Prezentace výsledků analýz
Cílem této kapitoly je znázornit a souhrnně vymezit výsledná zjištění
zastoupených funkcí, ke kterým jsem dospěla na základě předchozích analýz.
Výsledky zde prezentuji v samostatných kapitolách odděleně pro reproduktivní
a produktivní vypravování. Na závěr této kapitoly se věnuji i celkovému souhrnu
výsledků za oba typy vypravování. K prezentaci výsledků používám především
grafické znázornění v podobě přehledových tabulek, které názorně dokumentují
výsledné souhrny a přispívají k větší přehlednosti a pochopení

prezentované

problematiky.
V rámci shrnutí analyzovaných vypravování jsem se zaměřila především na
skutečný

výskyt

funkcí

v porovnání

s pohádkovou

předlohou

v případě

reproduktivního vypravování a na skutečný výskyt funkcí v porovnání s

Proppovým

seznamem 31 funkcí v případě produktivního vypravování. V celkovém shrnutí
porovnávám oba typy vypravování vůči Proppovu seznamu funkcí.

Záměrem je

podat přehled o strukturách jednotlivých vypravování a vymezit zastoupení daných
funkcí co se týče jejich počtu a typu. U každé prezentované tabulky jsou
řazena nejprve dle chlapců, poté dle dívek.
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vypravování

2.5.1

Zastoupení

funkcí

u

reproduktivního

vypravování

graficky

výskyt

pohádky Modrovous

V následující

tabulce

uvádím

znázorněn

funkcí

v jednotlivých vypravováních. K označení funkcí užívám znaky, které stanovil Propp
(1970, 1999). Z uvedeného seznamu je patný i výskyt jednotlivých podkategorií
daných funkcí.

Tabulka č.4: Výskyt funkcí ve vypravování „Modrovous" - řazeno horizontálně dle chlapců a dívek
vertikálně dle skutečně se vyskytujících funkcí v originální předloze
Funkce dle

a

a

a

a

a

ßJ

PJ

ßJ

ßJ

ßJ

ßJ

n1

Ti'

V

n1

ti'

V

y1

y1

y1

y1

y1

Výchozí situace - a

a

a

Odloučení - p J

ßJ

Uskok-ti1
Zákaz - y'

a

y1

y1

y1

e

Spoluvina - 0

Karolína

Martina

Lenka

Bára

Karel

Tomáš

16)

Vojta

předlohy (celkem

Michal

Sebastián

pohádkové

Martin

rozboru

a

a

y1

y1

8

8

e1

s'

0

Porušení - 8

5

5

8

8

8

8

8

Vyzvídání - e1

e1

s'

e1

s1

e'

e1

e1

Vyzrazení - C,'

ť

Ç1

ť

ç1

ç1

c1

C'

Ç1

Škůdcovství - A u

Au

Au

A 1J

AIJ

AIJ

A 13

A

A"

Au

Au

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

Prostřednictví B2

Bz

B¿

Začínající
protiakce - C

C

C

Prostřednictví B1

C
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C

8

Boj - H 2

H2

Vítězství - I 5

I5

I5

Likvidace neštěstí
-K4

K4

K4

Svatba - W°

Wu

Wu

Počet celkem

12

13

H1
I5

11

u1

I5

13

10

P

p

K4

K4

11

13

H2

P

P

P
K4

W°

wu

W°

11

9

10

užitých funkcí

Pohádka Modrovous obsahuje celkem 16 funkcí. Z uvedeného znázornění
funkcí vyplývá, že děti užívají jednotlivé funkce v počtu od 9 do 13. Ani v jednom
případě vypravování nebyly užity všechny funkce vyčleněné dle předlohy.
Podíváme-li se však blíže na zastoupení všech 16 funkcí, zjistíme, že všechny
byly zároveň v rámci těchto vypravování užity. Objevují se zde individuální
odlišnosti v použití jednotlivých funkcí. Vdaném vzorku

10 dětí jsou tedy

z- celkového pohledu děti schopny vyjádřit všechny zastoupené funkce, avšak na
úrovni: jednotlivých vypravování se počet zastoupených funkcí snižuje.

Zaměřila jsem se blíže na počet výskytu jednotlivých pohádkových funkcí.
V tabulce č.5 jsem sestavila přehled vyskytujících se funkcí co se týče jejich počtu,
přičemž jsem oddělila skupiny chlapců a dívek. Zároveň jsem zaznamenala i další
souvislosti s výskytem funkcí: pokud nebyla funkce užita ve všech

vypravováních,

vymezila jsem i odůvodnění.

Tabulka č.5: Výskyt funkcí ve vypravování „Modrovous" - rozdělení na chlapce a dívky a celkové
shrnutí výskytu funkcí
Funkce dle
rozboru
pohádkové

Výskyt chlapci

Výskyt dívky

celkem z 6

celkem z 4

předlohy (celkem

Výskyt chlapci
i dívky celkem
z 10

Další souvislosti
s výskytem
funkce

16)
Výchozí situace - a

6

4

10

Odloučení - p J

5

2

7
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3x chybí

Úskok -1] 1

4

2

6

Zákaz-y1

6

4

10

Spoluvina - 0

1

1

2

Porušení - 8

6

4

10

Vyzvídání - e1

6

3

9

1 x chybí

Vyzrazení - C,1

6

3

9

lx chybí

Škůdcovství - A | J

6

4

10

lx změna na A

Prostřednictví
B'

4

4

8

2x chybí

Prostřednictví
B2

2

0

2

8x chybí

Začínající
protiakce - C

3

1

4

6x chybí

Boj - H 2

5

2

7

3x chybí

Vítězství - 1 5

5

4

9

lx chybí

Likvidace
-K4

3

2

5

5x chybí

Svatba - W u

2

3

5

5x chybí

Celkové shrnutí

Celkem

Celkem

Celkem:

chybění: 47x

chlapci:

43 funkcí

113 funkcí

zdvojení: 0

neštěstí

dívky:

4x chybí

8x chybí

změna: lx

70 funkcí

Podíváme-li se blíže na výskyt jednotlivých funkcí dle této tabulky,

můžeme

vyspecifikovat nejčastěji zastoupené. Ve všech vypravováních, tj. v 10 případech
jsou zastoupeny tyto funkce: výchozí situace, zákaz, porušení, škůdcovství. Za
příklady vyjádřených funkcí můžeme uvést následující: „Byl jednou jeden muž, byl
velmi bohatý,ale měl modrý vous, tak ho žádná žena nechtěla. Jeho sousedka měla
dvě krásné dcery, ale ani jedna ho nechtěla. " (Bára - výchozí situace). „Ale přikázal
jí, aby

do komnaty v přízemí nevstupovala. " (Martin- zákaz). „A hned přiběhla do

komnaty v přízemí." (Martin- porušení). „... a chtěl ji zabít. " (Lenka - škůdcovství).
Dále je patrná zajímavá skutečnost co se týče užití závěrečných funkcí.
V 9 případech vypravování je zastoupena některá ze závěrečných funkcí: vítězství,
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likvidace neštěstí, svatba. Z možných příkladů užitých funkcí uvádím následující:
„Ale než ji stačil zabít, vrazili dovnitř oba bratři a zabili Modrovouse. A nechali ho
ležet na zemi." (Tomáš- vítězství). „A bylo po něm. Žena byla strachem mrtvá."
(Karolína - likvidace neštěstí). „ Ožení se s hodným mládencem. " (Michal - svatba).
Komplementární

funkce

zákaz

-

porušení

jsou

zastoupeny

vždy,

tj. v případě užití funkce zákaz se v daném vypravování objevuje i funkce porušení.
Je tedy zřejmé, že děti jsou schopny podat pohádku jako celek, za použití
úvodních a závěrečných funkcí a vyjádření funkcí zákaz - porušení, které tvoří
v pohádce hlavní téma zápletky.

I když řada funkcí ve vypravováních absentuje,

nosné funkce tvořící jádro pohádky Modrovous jsou vyjádřeny.
Tabulka nám také ukazuje, které funkce ve vypravováních absentují. Jedná se
zejména o funkce spoluvina, prostřednictví a začínající protiakce. Tyto funkce
jsou sice významné pro logické rozvíjení děje a návaznost událostí, netvoří však
hlavní téma pohádky a děti je ve svých vypravováních opomíjejí. Celkem se ve
vypravováních vyskytuje chybění některé z funkcí 47x.
Mezi počtem a typem užitých funkcí u chlapů a dívek se neukázaly výrazné
signifikantní rozdíly.
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2.5.2

Zastoupení

funkcí

u

reproduktívního

vypravování

pohádky Hastrmanova mast
Níže v tabulce č.6

uvádím opět graficky znázorněný výskyt

funkcí

v jednotlivých vypravováních v souladu s Proppem (1970), včetně příslušných
podkategorií.

Tabulka č.6: Výskyt funkcí ve vypravování „Hastrmanova mast" - řazeno horizontálně dle chlapců a
dívek, vertikálně dle skutečně se vyskytujících funkcí v originální předloze
Funkce dle

Výchozí situace a
Škůdcovství - A 5

Prostřednictví

-

a

a

a

a

a

a

a

A3

AJ

A3

Ai

A5

AJ

As

A'

1

1

B

B

1

1

B

B
BJ

-

B

Karolína

a

5

1

Martina

Bára

Karel

C5
B
o
-J

a

B1
Prostřednictví

Tomáš

13)

Vojta

předlohy (celkem

Michal

Sebastián

pohádkové

Martin

rozboru

A

a

A4

"K5

"B1

Bj

B3

C

C

Začínající

C

C

C

c

r

r

protiakce - C
Odchod - f
První

1

1

1

D

D

D

D'

D

funkce

Db

DJ

D5

D5

D"

D5

D5

funkce

D1

D'
D7
DIU

D'

D'

D'

funkce

dárce D 10
Reakce hrdiny
E

1

t

D

dárce D 7
První

1

î

D

dárce D 5
První

1

Î

funkce

dárce D 1
První

r

Î

ÎÎ

-

D7
Dio
EJ

Diu

E5

E5

E3

5
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D1

D1

D1

Di

"d3

D'

D;

Dio

ÔTïï—

Es

Eb

*

F1

F1

F1

F1

-

T1

T1

T1

T'

Tl

Tl

celkem

14

10

11

12

10

11

Získání

F1

F1

F1

F1

F1

T1

T1

T1

9

12

kouzelného
prostředku - F 1
Transfigurace
T

1

Počet

5

12

užitých funkcí

Podle rozboru pohádkové předlohy se v pohádce

Hastrmanova mast

vyskytuje 13 funkcí. Ve vypravováních žáků se funkce vyskytují v rozsahu od 5 do
14 funkcí.
Opět, stejně jako v případě vypravování pohádky Modrovous, zde

nejsou ani

v jednom vypravování zastoupeny všechny funkce. Všechny funkce jsou v počtu 10
vypravováních

zastoupeny,

nicméně rozloženy

mezi jednotlivá

vypravování,

nevyskytují se kompletně.

Také u pohádky Hastrmanova mast jsem se zaměřila na výskyt jednotlivých
funkcí. V tabulce č. 7 uvádím počty zastoupených funkcí a další souvislosti
s výskytem funkcí.

Tabulka č.7: Výskyt funkcí ve vypravování „Hastrmanova mast" - rozdělení na chlapce a dívky a
celkové shrnutí výskytu funkcí
Funkce dle
rozboru
pohádkové
předlohy

Výskyt chlapci

Výskyt dívky

celkem z 6

celkem z 4

Výskyt chlapci i

Další souvislosti

dívky celkem z

s výskytem

10

funkce

(celkem 13)
6

4

10

6

5

11

lx zdvojeno

-

4

2

6

4x chybí

-

2

1

3

7x chybí

Výchozí situace a
Škůdcovství
A

5

Prostřednictví
B

1

Prostřednictví
B

3
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Začínající

4

2

6

4x chybí

6

3

9

lx zdvojeno

protiakce - C
Odchod -T

2x chybí
První

funkce

6

4

10

funkce

6

4

10

funkce

7

2

9

dárce D 1
První
dárce D 5
První
dárce D

2x zdvojeno
3x chybí

7

funkce

6

2

8

2x chybí

Reakce hrdiny -

3

3

6

4x chybí

6

3

9

1 x chybí

6

3

9

lx chybí

Celkem chlapci.

Celkem

Celkem:

chybění: 28x

68 funkcí

38 funkcí

První
dárce D 10

E5
Získání
kouzelného
prostředku - F 1
Transfigurace
T.

-

Celkové shrnutí

dívky:

106 funkcí

zdvojení:4x

Z přehledu funkcí je patrné, že nejčastěji zastoupené funkce jsou výchozí
situace, škůdcovství, první funkce dárce (v podobě D1 a D 5 ), které jsou přítomny
ve všech vypravováních. Uvádím zde v následujících řádcích příklady pro vyčleněné
funkce. „ Byla jedna řeka a v ní žil jeden Kappa, byl to takový hastroš, zelený
stvoření. " (Karel - výchozí situace). „ ...koukl se, jestli tam nikdo není, když viděl že
ne, tak vzal to kimono jedno a dal si ho v podpaždí a utekl rychle do řeky.
(Karolína- škůdcovství). „Nakonec se tam jako objevila ruka a on se jako vylekal cco
to je, ale měl pro strach uděláno a vytáhl meč a tu pazouru usekl " (Tomáš - první
funkce dárce D 1 ) . „ Jenže přišel Kappu a zakňoural na samuraje, ať mu vrátí jeho
ruku, že mu vrátí to kimono. " (Lenka - první funkce dárce D 5 ).
Dále je

v9

případech

zastoupeno

získání

kouzelného

prostředku

a transfigurace. Transfigurace představuje v této pohádce závěrečnou funkci. Pro
ilustraci poukazuji na ztvárnění funkce u Lenky: „A potom se samuraj stal lékařem a
dával to z generace na generaci a byli slavnými lékaři po celé generace."
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Obdobně, jako v případě převypravování pohádky Modrovous, i v případě
této pohádky lze konstatovat schopnost užití úvodních a závěrečných funkcí. Dále je
vystižena funkce škůdcovství, která spouští zápletku celé pohádky. Základní funkce
vystihující podstatu pohádkového příběhu jsou tedy ve vypravováních vystiženy.
Podíváme-li

se

blíže

na

absentující

funkce,

nejčastější

je

funkce

prostřednictví, která chybí v 7 případech. Dále ve 4 případech chybí funkce
začínající protiakce a reakce hrdiny. Celkový počet chybějících funkcí oproti
předloze je 28. Ve 4 případech nalezneme i zdvojené funkce. Opět se zde ukazuje, že
absentují funkce logicky rozvíjející a doplňující pohádkový děj. Nosná struktura
vypravování je

adekvátně vyjádřena,

avšak některé

navazující

funkce děti

nevyjadřují.
Z okruhu funkcí, které Propp označuje jako „dárci" (patří sem seskupení
funkcí D- první funkce dárce, E - reakce hrdiny, F- získání kouzelného prostředku)
se vyskytuje nejčastěji první funkce dárce v podobě D1 a D 5 . V 5 případech
vypravování nalezneme seskupení DEF kompletní, tedy v rámci jedné pohádky.
Seskupení funkcí ukazuje například vypravování Martina:

„Druhý den přinesl to

kimono a ten pán mu vrátil ruku a hastrman mu vrátil kimono a ještě se zeptal, k
čemu mu bude useknutá ruka a hastrman mu odpověděl, že už mají hastrmani dlouho
na to mast (D). Slíbil hastrmanovi to co řekl (E), ten hastrman mu dal mastičku. (F) "
Opět se zde neprojevily zásadní rozdíly v užití funkcí a jejich počtu na
jednotlivá vypravování u chlapců a dívek.

102

2.5.3 Zastoupení funkcí u produktivního vypravování
Následující grafický přehled ukazuje výskyt všech pohádkových funkcí
v porovnání s celkovým seznamem 31 pohádkových funkcí Proppa. Jelikož se jedná
o volné (produktivní) vypravování, je patrné, že zde bude určitá rozmanitost v užití
funkcí oproti reproduktivnímu vypravování pohádek Modrovous a Hastrmanova
mast, při níž byli žáci do jisté míry omezeni daným výchozím textem. Výskyt funkcí
v těchto vypravováních byl odvozen od skutečného výskytu funkcí v pohádkových
předlohách.
Vzhledem ktomu, že děti měly při produktivním vypravování možnost
vlastního výběru pohádkového tématu, zastoupení jednotlivých funkcí je zde
porovnáváno

vůči

celkovému

seznamu

31

pohádkových

funkcí

Proppa.

Ve vypravováních se jedná o širší záběr pohádkových témat, která nelze porovnávat
s původní předlohou. Ta nebyla dětem bezprostředně předkládána, volba pohádky
byla otázkou jejich vlastní preference. I přesto se však na výskyt užitých funkcí
můžeme zaměřit a vysledovat, které z nich tvoří základní model pohádky a jaká je
zde variabilita užitých funkcí.

Tabulka Č.8: Výskyt funkcí v produktivním vypravování- řazeno horizontálně dle chlapců a dívek,
vertikálně dle skutečně se vyskytujících funkcí v porovnání se seznamem Proppa

Lucie

Zlata

Naďa

a

a

a

a

a

a

a

a

a

ßj

2. Zákaz - y

r

3. Porušení - 8

ó

4. Vyzvídání - e

Saša

a

Josefína

a

Veronika

0 Výchozí
situace - a
1. Odloučení - P

Johana

Proppa

Dominik 2

Honza

funkcí dle

Adam

Dominik 1

a

pohádkových

Martin

Patrik

Seznam

e

Y1

Y2

Y1

S

1

e1

ç1

5. Vyzrazení - £

V

6. Úskok -1)

e

7. Spoluvina - 0
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1

5
e

1

ç1

1

E

E1

E1

E1

ç1
ť

Ç1
ç1

n1

n1

0

0

8. Škůdcovství A

A

A14

A
17

A

A"

A"

17

17

A

A17

A

aa

A"

7

A17

A'

A17

aa
Nedostatek - a

Aw

a5

a

a'

a6

a6

B1

BJ

BJ

aa
J

B

11. Odchod - t

t

B

B
C

o

o

o

o

n

o

9.
Prostřednictví B
10. Začátek
protiakce - C

t

t
1

D2

D

12. První funkce
dárce - D

D^

D2
D2
E2

13. Reakce
hrdiny - E

E7

E2

E7
E7
F1

14. Získání
kouzelného
prostředku - F

F4

F1

F1

F4
F4

15. Přemístění G
16. Boj - H
17. Označení J
18. Vítězství -1
19. Likvidace
neštěstí - K

G1

G

G1

H

H

H

H

H

H2

I

1

I

I

I

I

K

J

K

K

K

K
K
K
K
K

20. Návrat
hrdiny - 1
21.
Pronásledování
- Pr
22. Z á c h r a n a Rs

1

i
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K

U2

H

I5
K io

K
K.o

I
K4

K io

23. Nepoznaný
příchod - O
24.
Neoprávněné
nároky - L
25. Těžký úkol M
26. Splnění
úkolu - N
27. Poznání
hrdiny - Q
28. Odhalení
nepravého
hrdiny - Ex
29.
Transfigurace T
30. Trest - U

M
N

U

31. Svatba - W
Počet

celkem

U

U

W
9

10

6

w
18

6

10

12

11

10

18

W
12

6

14

užitých funkcí

ZvýSe uvedeného je zřejmé, že žáci vporovnání s celkemSl takceml
Proppa užívají v produktivním vypravování funkce vpoě.u od 6 do 18. Jsou zde
zřejmé kvantitativní rozdíly vpoítu používaných funkcí. Ani v jednom případě se
nevyskytují všechny vyíleněné funkce. Podlváme-li se na užití typů funkcí celkově
zjistíme, že děti používají v rámci produktivního vypravování celkem 24 rfcných
typů funkcí z 31.

V následující tabulce č. 9 isem se
se zaměřila
7!im«;i„ na souhrn počtu zastoupených
y
funkcí. Svědomím různosti pohádkových
DřeHlnt,
předloh, ktere- •jsou ve vypravováních
reprezentovány, uvádím souhrny opět

v porovnání s celkovým seznamem funkcí dle

Proppa. Zároveň uvádím v samostatné kolonce i jednotlivé fonny vyskytujících se

funkcí, objasňujících další souvislosti s jejich výskytem
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Tabulka č.9: Výskyt funkcí v produktivním
WDravování
F
vypravovaní - rozděleni na chlapce a dívky a celkové
shrnutí výskytu funkcí
Seznam
pohádkových
funkcí dle Proppa

Výskyt chlapci

Výskyt dívky

celkem z 6

celkem z 7
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18. Vítězství -1

3

6

9

Formy: I

19. Likvidace
neštěstí - K

9

6

15

Formy: K 4 , KIU

20. Návrat hrdiny

2

0

2

25. Těžký úkol - M

1

0

1

26. Splnění úkolu N

1

0

1

30. Trest - U

1

2

3

31. Svatba - W

1

2

3

Celkové shrnutí

Celkem

Celkem dívky:

Celkem:

chlapci:

83 funkcí

-i
21. Pronásledování
- Pr
22. Záchrana - Rs
23. Nepoznaný
příchod - O
24. Neoprávněné
nároky - L

27. Poznání hrdiny
-Q
28. Odhalení
nepravého hrdiny Ex
29. Transfigurace
-T

142 funkcí

59 funkcí

Zvýše zmíněného vyplývá, že děti jsou schopny ve 12 případech vymezit
výchozí situaci. Dále jsou schopny postihnout některou ze závěrečných funkcí, ve
vypravováních se objevuje likvidace neštěstí 15x a svatba 3x. Ve všech
vypravováních nalezneme zastoupenou funkci škůdcovství či nedostatek, které
společně

představují jeden

zastoupených funkcí:

„

funkční

typ.

Pro

ilustraci

zde

uvádím

příklad

Vlk otevřel dveře, on skočil a sežral babičku, zatím se

převlékl do jejího obleku. " (prezentace škůdcovství). „Princ si však nemohl vybrat
každá z nich byla krásná, princ uviděl tu nejhezčí a prohlásil: tuhle chci mít
a žádnou jinou!" (prezentace nedostatku ve vypravování - nedostává se nevěsty).
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Škůdcovství se tedy ukazuje být hlavním tématem vypravovaných pohádek.
Z celkového pohledu na tyto nejčastěji zastoupené funkce vyplývá, že společně tvoří
základní model všech vypravování. Pohádka je dětmi vypravována za použití úvodní
funkce, vyjádření škůdcovství a uzavírána některou ze závěrečných funkcí. Tímto
způsobem je tvořena základní struktura pohádky.
Zajímavé je užití komplementárních funkcí. Ukazuje se, že děti umí
postihnout v rámci jednoho vypravování komplementární funkce, na nichž staví
pohádkový děj a jeho rozvíjení. Tyto funkce jsou rozdílně početně zastoupeny dle
jednotlivých typů. Jsou zde zastoupeny funkce zákaz-porušení(3x), vyzvídánívyzrazení (5x), uskok-spoluvina (3x), boj-vítězství (8x), těžký úkol-splnění úkolu
(lx). Komplementární funkce se sice nevyskytují zcela ve všech ve všech
vypravováních, ale pokud je jedna z dvojice zastoupena, nalezneme ji většinou
komplementárně k druhé v rámci jednoho vypravování. Také zde pro dokreslení této
skutečnosti uvádím ke každé komplementární funkci příklad: „Maminka dala
Karkulce košík a řekla: Karkulko, né aby jsi se někde zastavovala ano, musíš jít
rovnou po cestičce a hlavně z cesty nescházej. Karkulka sice vypadala jako poslušné
dítě,

ale ve skutečnosti tomu tak ani zdaleka nebylo,

tedy alespoň co se týče

maminčiných rad. A tak, když už byla z maminčina dohledu, sešla z cestičky na louku
a rozhodla se natrhat babičce květiny." (zákaz-porušení).

kde ta tvoje babička

bydlí? Zeptal se vlk. Nedaleko, támhle za těmi stromy, řekla Karkulka. " (vyzvídánívyzrazení). „ Vlk: Nedáme si závody kdo bude u babičky dřív?Tak jo." (úskokspoluvina). „Kolem zrovna šel myslivec,
a vystřelil.

zahlédl vlka přes okno vletěl dovnitř

Vlk ležel na zemi, myslivec uchopil nůž a rozsekal mu břicho" (boj-

vítězství). „Bylo už pozdě večer a tak ji princ pozval na večeři a dal jí připravit lůžko
a to tak že na dno jí dal hrášek a na něj tři žíněnky dvě prachové peřiny a takové
věci. Ráno sejí zeptal jak sejí spalo a ona mu odpověděla: Hrozně špatně nemohla
jsem bolestí usnout. " (těžký úkol-splnění úkolu). „A tak snílek vyrazil... A tak písknul
a byl ve vesničce!" (odchod-návrat).
Vysoký výskyt oproti jiným funkcím lze zaznamenat i u funkce začátek
protiakce (7x), která se opakovaně vyskytuje v Martinově vypravování: „Tak
rozhodli že ji umyjí... tak pejsek
vyperou."

se
řekl že podlahu utře kočičkou... A tak řekli : že
že se
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Seskupení funkcí „dárci"

DEF se vyskytuje v kompletní posloupnosti 5x.

Příklad z pohádky Otesánek ukazuje posloupnost funkcí: „ Voda se rozvířila
a z rybníku

vyskočil vodník, copak nemůžeš bejt trosku víc opatrnější a dědeček

povídá promiňte pane já jsem vás nechtěl vyrušit prominete mě to?No tak dobře
tady máš ale dávej si na věci pozor a zmizel. "
Nejméně zastoupenými funkcemi jsou odloučení, těžký úkol, splnění úkolu
(poslední dvě jsou zároveň funkcemi komplementárními), které se vyskytují pouze
Ix. Odloučení lze ilustrovat tímto jediným příkladem: „...tak řekla tátovi af je
zavede do lesa a nechá je tam.

Tatínek nechtěl ale potom je tam zavedl a nechal je

tam."
Jelikož ve vypravováních nebyly užity vSechny Proppem vyčleněné funkce,
lze samozřejmě zaznamenat i tyto nevyužité. Zccia zde absentuje seskupeni funkcí
spojených s druhým

dějovým sledem.

V pohádce

se jedná

o

určité druhé

škůdcovství: hrdina je po likvidaci neštěstí vystaven dalšímu dobrodružství, objevuje
se postava nepravého hrdiny,

který

musí být odhalen a potrestán. S těmito

skutečnostmi je spojen i výskyt funkcí, které v produktivním vypravování absentují:
pronásledování, záchrana, nepoznaný p ř í c h o d ,

nt„právní.„ť nároky)

poznán(

hrdiny, odhalení nepravého hrdiny, transfígurace.
Rozdíly v počtu a typu užitých funkcí n chlapců a dívek se zde projevily
výrazněji. U dívek převažuje funkce škůdcovství (poměr dívkyxhlapci je 10:4) dále
dívky více užívají seskupení funkcí „dárci" DEF (poměr dívkyxhlapci je 4 1)
Z komplementárních funkci je více zastoupena dvojice vyzvídání-vyzrazení (poměr
dívkyxhlapci je 4:1). Převažující výskyt některých funkcí u dívek se projevuje
i v celkovém počtu funkcí. Dívky
celkem 83
m funkci,
í, i . zatímco chlapci pouze
j užívaií
ivcyi ceiKem
59.
Na základě použitých vybraných funkcí se ukázalo, že jisté funkce jsou pro
děti přitažlivé a užívají je ve vypravováních samy od sebe. Ačkoli nebyly děti
vystaveny žádné pohádkové předloze, ve vypravováních se objevily podobnosti
v typu užitých funkcí. Z výsledků vyplynulo, že hlavní model pohádkového příběhu
pro děti představují funkce úvodní a závěrečné a dále funkce spojené se zápletkou
děje

(prezentace

škůdcovství).

Děti

tedy

mají

zcela

konkrétní

pohádkového žánru a umí ho dle této určité struktury funkcí vyprávět.
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představu

2.5.4. Celkové shrnutí zastoupených funkcí
Výskyt funkcí
V následující tabulce celkově shrnuji výskyty funkcí zjištěné v rámci
reproduktivního i produktivního vypravování. Uvádím jej v porovnání se všemi
vyčleněnými pohádkovými funkcemi dle Proppa.

Tabulka č. 10: Celkové shrnutí výskytu f u n k c í v j ^ c ^ ^

a

produktivním vypravování

Funkce

Reprodukce
Modrovous (z
celkem 10
vypravování)

Reprodukce
Hastrmanova mast
(z celkem 10
vypravování)

Vlastní
produkce
(z celkem 13
vypravovánQ

Celkový výskyt
(z celkem 33
vypravováno

0 Výchozí
situace - a

10

10

12

32

1. Odloučení - p
2. Z á k a z - y

10

3. Porušení - 8

10

14
13

4. Vyzvídání - E

16

5. Vyzrazení - C,

16

6. Uskok - n
7. Spoluvina - 0
8. Skůdcovství
A
Nedostatek a

0

9. Prostřednictví
-B

10

10

11

14

o

11

11

25

10. Začátek
protiakce - C

17

11. Odchod - f
12. První funkce
dárce - D

35

12
37

42

13. Reakce
hrdiny - E

11
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14. Získání
kouzelného
prostředku - F

0

9

6

15

17. Označení - J
18. Vítězství -1

30. Trest - U

Z v ý 5 e uvedené tabulky a na základě samostatně prezentovanýeh výsledku
reproduktivního a produktivního vypravováni můžeme vyělenit několik závěreěných
zjištění, kterým se blíže věnuji v následujících řádcích.
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Z hlediska rozsahu použitých funkcí je patrné, že děti v páté třídě základní
školy z celkového souboru 31 pohádkových funkcí užívají pouze 24 typů funkcí.
Tyto typy funkcí jsou však v jednotlivých vypravováních nerovnoměrně zastoupené.
Podíváme-li se blíže na jednotlivá vypravování, zjistíme odlišnosti v počtu užitých
funkcí. V reproduktivním vypravování pohádky Modrovous se vyskytují funkce
v počtu od 9 do 13, přičemž pohádková předloha obsahuje celkem 16 funkcí.
V reproduktivním vypravování pohádky Hastrmanova mast je počet užitých funkcí
od 5 do 14, výchozí pohádkový text čítá 13 funkcí. Podstatným ukazatelem je také
počet chybějících funkcí.

Ve vypravování

Modrovouse se absence některé

z vyčleněných funkcí objevila 47x, zatímco ve vypravování Hastrmanovy masti
pouze 28x. Jednalo se přitom o reproduktivní vypravování od stejných respondentů.
Ukazuje

se tedy, že žáci

lépe zvládli

reproduktivní vypravování pohádky

Hastrmanova mast. Co se týče produktivního vypravování na volné téma, žáci užívali
funkce v počtu od 6 do 18 v jednotlivých vypravováních.
Ani v jednom reproduktivním vypravování nebyly zastoupeny všechny
pohádkové funkce dle původního pohádkového textu. V produktivním vypravování
nebyly zastoupeny všechny funkce v porovnání s původním výčtem Proppa. Počet
užitých

funkcí

v produktivním

vypravování

je

však

vyšší,

než

v případě

reproduktivního. Je samozřejmé, že reproduktivní vypravování bylo omezeno daným
výchozím textem, zajímavá je však skutečnost, že se nevyskytl případ přidání jiné
pohádkové funkce.
Celkově tedy můžeme konstatovat, že žáci užívali pohádkové funkce v počtu
od 5 do 18 ve všech vypravováních, jež byly pro analýzy k dispozici.

Zastoupení jednotlivých typů funkcí
V následující části bych se blíže zaměřila na zastoupení jednotlivých funkcí.
Z výčtu funkcí uvedeného v tabulce č. 10

vyplývá

nejčastější výskyt některých

z nich, na něž se níže v textu zaměřuji. Barevně vyznačené je dle legendy uvádím ve
schematických rámečcích představujících zápisy funkcí pro jednotlivá vypravování
(viz níže přehled rámečků č.l). Pokud není uvedeno jinak, u bližší charakteristiky
funkcí vycházím z Proppa (1970, 1999).
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Na základě analýz je zřejmé, že se děti při konstrukci pohádky drží zejména
úvodních a závěrečných funkcí a dále jsou schopny velmi dobře zachytit funkci
škůdcovství, případně nedostatek, které jsou výchozí pro expozici. Úvodní výchozí
situaci nalezneme v 32 případech. Závěrečné funkce jsou četně zastoupeny také:
18x nalezneme vítězství, 20x funkci likvidace neštěstí, 9x transfiguraci a 3x
svatbu. Četně zastoupené jsou, jak již bylo zmíněno, funkce spouštějící expozici:
škůdcovství vyskytující se v 35 případech , případně nedostatek u 11 vypravování.
Zajímavé je také využití seskupení funkcí „dárce" (DEF), které se
vyskytuje jak v případě reproduktivního vypravování pohádky Hastrmanova mast,
kde je součástí předlohy, tak v případě produktivního vypravování. V případě většiny
vypravování, kde se tyto funkce vyskytují, jsou děti schopny vystihnout celé
seskupení. Pohádka Modrovous toto seskupení neobsahuje.

Přehled rámečků č. 1 - výskyt vybraných funkcí
Legenda k barevně vyznačeným funkcím:
Červená - úvodní funkce
Zelená - závěrečné funkce
Modrá - Škůdcovství/nedostatek
Růžová - seskupení funkcí „dárci"

Reproduktivní vypravování pohádky Modrovous
1. Sebastián

a p3

y1 5 s1
n'

A13 H2 I5 K4 W°

?

2. Michal

a p

J

5e'C

y'
n'

A

, j

B' H

j

I3 K ^ W *

?

3. Vojta

a y1 S e ' C a ' ^ B 1 B2]CH2I5
4. Bára

«p3

y1
n1

Se'^'AB'C H215 K4
9
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Renroduktivní vypravování pohádky H a s t r m a n y
I. Sebastián

a A 5 B'î [ D ' D ^ F ' t '
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millt

V následujících řádcích se věnuji blíže jednotlivým zastoupeným funkcím
a uvádím příklady způsobů, jakými jsou v rámci vypravování začleněny do
celkového děje.
Úvodní funkcí rozumíme výchozí situaci. Do struktury pohádky může být
výchozí situace zasazena zdůrazněním různých aspektů.
Mezi ně patří časově prostorové určení, které nalezneme například u Johany:
„ Červená

Karkulka

byla

malé

děvčátko,

které

Sebastián u pohádky Hastrmanova mast uvádí:

žilo

s maminkou

na

kraji

lesa."

Ten bydlel v zátoce u chalupy. "

Klasický příklad pohádkové prostorové neurčenosti uvádí ve svém vypravování
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Zlata: „Za horami a devatero řekami bylo překrásné království." Časově neurčité
zakotvení příběhu je u Adama: „Ani ne tak dávno byli dvě děti... "
Může být

uvedeno složení rodiny podle jmen

a

«tavn- „ Byla jednou jedna

holka a ta se jmenovala Červená Karkulka." (Dominik). „Byl jednou jeden táta
s macechou a dvěma dětmi... " (Josefína). „Byla jedna babička a dědeček. Babička
vařila obědy a dědeček byl dřevorubec. " (Lucie).

„Paní urozená (jeho sousedka)

měla dvě dcery. " (Sebastián).
Sebastián zdůrazňuje u pohádky Modrovous popis blahobytného stavu před
expozicí: „Byl ve městě muž a ten měl domy, statky, kočáry."
Michal: „Kvůli vousům si Modrovouse nechtěla žádná žena

Obdobně uvádí

vzít, přestože mu patřily

domy ve městě i na vsi, měl zlaté a stříbrné příbory a byl velice bohatý. "
Ve výchozí situaci může být předem uvedena zmínka o budoucím hrdinovi:
„Čip s Dej lem si četli noviny(Patrik). Saša uvádí hrdinu ve svém vypravování
pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký následovně: „Byl jeden král, protože už byl
starý požádal svého jediného syna aby se oženil. "

Ze závěrečných funkcí se ve vypravováních objevilo několik různých typů.
Vítězství

nalezneme

9x

jak

u

produktivního

vypravování,

tak

u reproduktivního vypravování pohádky Modrovous: „...dovnitř vtrhnou bratři
a zabijou Modrovouse." (Michal). Obdobně uvádí například Vojta: „A v tom
Modrovous začal prchat, ale dva mládenci
a jeden ho propíchl "

ho zastavili dřív, než

někam došel

Patrik ve svém produktivním vypravování popisuje:

a lupiči vyndali zbraně, ale Čip s Dej lem vzali dělo a střelili, střelili do každého
zbraní a policie je zatknula. " Veronika u Červené Karkulky uvádí: „Pak myslivec
rozříznul vlkovi břicho a z břicha vyskočila babička a Karkulka." U Josefíniny
Perníkové chaloupky se dočteme: „ ...a děti tu lopatu chňapli a strčili ji s babkou do
pece."
V celkem 20 případech je použita funkce likvidace neštěstí. V 5 případech je
uvedena v souladu s reprodukcí pohádky Modrovous: „ ...protože neměl dědice,
připadlo

všechno

manželce."

(Sebastián).

U

Michala nalezneme následující

formulaci: „Manželka dostane všechno jmění a rozdá ho sestře. Něco si ale nechá. "
Funkce se však vyskytuje i v produktivních vypravováních, například: „Poklad se
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vrátil do muzea. " (Patrik). Josefína na závěr popisuje: „A pak začali utíkat a utíkat
až doběhli z lesa domů a tam byl už jenom táta a měli se spolu dobře. " Saša uvádí:
„Poslední dva úkoly splnili dobře
vyjadřuje tvrzení:

a princezna byla jejich." U Zlaty tuto funkci

„A princezna promluvila a kocour se proměnil v krásného

prince."
Transfigurace jakožto závěrečná funkce se vyskytuje 9x v reproduktivním
vypravování pohádky Hastrmanova mast, v níž je součástí výchozího textu. Její užití
ilustrují tyto příklady: „ Tak se ten samuraj stal lékařem a tak se to předávalo z
generace na generaci(Sebastián),

„...a dal to tomu Denzaburovi a jeho celá

generace byla lékaři." (Bára). „A potom se samuraj stal lékařem a dával to z
generace na generaci a byli slavnými lékaři po celé generace. " (Lenka).
Svatba se v rámci závěrečných funkcí vyskytuje v 8 případech. 5 z nich
připadá na reproduktivní vypravování pohádky Modrovous. Například u Sebastiána
se vyskytuje v této podobě: „A ta provdala své sestry za šlechtice a své bratry za
krásné panny a sebe provdala

za krásného šlechtice."

Michal na závěr sděluje:

» Ožení se s hodným mládencem. " U Karolíny se dočteme: „ ...a co bylo s manželkou
Modrovouse? Ta si vzala jiného pána a s ním se měla opravdu ráda, zapomněla na
minulost." Ve 3 případech ji děti volně použily i v produktivním vypravování,
uvádím zde příklad této funkce od Zlaty: „Princezna si vzala prince a žili spolu
šťastně až do smrti. "

Funkce spouštějící expozici, tj. škůdcovství nebo nedostatek, byly přítomny
ve všech vypravováních. Celkově se vyskytovaly 46x.
V rámci pohádkového děje se můžeme se zaměřit na vymezení formy
škůdcovství:

Patrik

líčí

krádež:

„v muzeu

ukradli poklad."

V produktivních

vypravováních Červené Karkulky nalezneme pozření oběti, viz například: „ Vlk
rozrazil dveře a skočil na babičku a sežral ji. " (Johana). Stejná forma škůdcovství se
vyskytuje i u Josefíniny Perníkové chaloupky: „ ...a tak a když sejí zdálo, že jsou
dost tlustí tak šije chtěla upíct. " Lenka popisuje u pohádky Modrovous rozhodnutí
k usmrcení slovy „ ...a chtěl ji zabít. "
Tomáš k formě škůdcovství zdůrazňuje i postavu vykonavatele škůdcovství:
„A

zatím Modrovous řekl,

že musí

zemřít."
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Spojení postavy vykonavatele

škůdcovství sjeho formou nalezneme i u vypravování pohádky Hastrmanova mast:
„No a když manžel odjel pryč a hastrman se přesvědčil, že vzduch je čistej, tak šel a
ukrad jedno kimono. " (Sebastián).
Vojta navíc

poukazuje

na

zmizení

škňHre-

„Najednou kradl kimono

a zmizel. ". Formu zmizení škůdce vyčleňuje Lenka: „ ...o Kappu jedno kimono vzal
a pádil zpátky k řece. "

Obdobně Karel; „ ...a jedno ho tak nalákalo, že ho jednoho

dne štípnul a odnes si ho do svého doupěte do vody. "
Motivace ke škůdcovství je vylíčena jen v několika případech, velmi dobře ji
vystihuje Sebastián u pohádky Hastrmanova mast: „Tydle vodníci dycky ubližovali,
ale tenhle vodník neubližoval, byl hodnej, ale měl slabost pro kradení.No když třeba
nikdo nebyl doma, tak vlezl do bytu a vlez i do ložnice, opovážil se." Michal
o motivaci pojednává stručněji: „Kappovi se kimona hrozně líbila. " Motivace bývá
často spojena s předmětem působení Škůdce, jako je tomu u pohádky Hastrmanova
mast při spojení kimona (předmět škůdcovství) s

vodníkovým zalíbením (motivace).

Bára líčí vše v jedné větě: „A i jedna paní měla kimona, ono se mu jedno strašně
líbilo tak ho jednou v noci ukrad. "
Nedostatek

je

zastoupen

pouze

v produktivním

vypravování.

V reproduktivních vypravováních není součástí pohádkových předloh. Velmi často je
tato funkce vyjádřena nedostáváním sejTeyěsty, Tento příklad nalezneme u Saši: „Na
každém obraze byla hezká panna, na hlavě každá z nich měla korunu. Princ si však
nemohl vybrat každá z nich byla krásná, princ uviděl tu nejhezčí a prohlásil: tuhle
chci mít a žádnou

jinou!"

často spojeno s postavou

prostředníka: „...a babička mu řekla dědečku zkus vyřezat nějakou postavu když
chceme to miminko." (Lucie). V jiných případech

nedostatek vyplývá z výchozí

situace a je pouze konstatován: „Mnoho doktorů, vědců, princů a mnoho dalších se
ji pokoušelo přivýst k hlasu, ale princezna stejně nepromluvila. " (Zlata)

Z analyzovaných vypravování vyplynulo četné užití seskupení funkcí zvané
„dárci". Toto seskupení zahrnuje následující funkce: první funkce dárce, reakce
hrdiny,

získání

kouzelného

prostředku.

Příslušné

funkce

se

nevyskytují

u reproduktivních vypravování pohádky Modrovous, u níž nejsou zastoupeny ani ve
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výchozím textu. Příklady jejich užití však nalezneme jak u reproduktivního
vypravování pohádky Hastrmanova mast, tak ve volném produktivním vypravování.
V případě pohádky Hastrmanova mast se objevuje několik specifičností.
Postava dárce je totožná s postavou škůdce, jedná se tudíž o dárce nedobrovolného.
Kouzelný prostředek je nabízen formou vvměnv Podívejme se blíže na seskupení
všech tří funkcí ve vypravování této pohádky u Sebastiána: „A on říkal ano, jsem
a jestli mě nezabiješ a odpustíš mi, tak ti něco dám. On řekl dobře. A ten hastrman
mu dal to kimono a řekl, že mu dá recept na takovou mast, co hojí všechny rány i
lidský. No ten mu dal tu ruku, on si pomazal to rameno, dal si tam tu ruku, ta se hned
zahojila, tak mu dal ten recept." Obdobně toto seskupení lze vyčlenit i u Vojty:
„A on se zeptal, k čemu ti je no a on mu řekl, že má takovou léčivou mast, která léčí
a přirostou mu končetiny, no a tak on mu slíbil ten hastrman, že jestli ho pustí, tak že
mu dá tu mast a návod, jak tu mast udělat, aby mu přirostly ty končetiny. No a tak on
mu vrátil ruku, on mu vrátil kimono no a hastrman mu dal kimono, dal mu mast. "
Setkání

s dárcem

se

v pohádkách

často

děje

formou

dialogu.

Mezi

vypravovanými pohádkami je tato sekce vyjádřena dialogem u Sašiny pohádky
Dlouhý, Široký a Bystrozraký: „...princ se ptá: Kdo jseš? Dlouhý mu na to
odpovídá: Já jsem dlouhý, vidíte támhleto hnízdo? Za chvíli bude u Vás,

Dlouhý se

natáhl a hnízdo bylo na zemi. Princ se ptá: Nechtěl bys ke mně do služby? Ano."
Obdobný případ je i v Dominikově vypravování Divný Šmoula: „Jednou okolo něj
šel Taťka Šmoula a povídá: Snílku chtěl bys asi cestovat? Snílek na to ano. Ale jak?
Hele řekl Taťka Šmoula to je kouzelná píšťalka. Je pro tebe jednou jak na ni pískneš
budeš zpátky ve šmoulí vesničce. "
Společným ukazatelem těchto seskupených funkcí je vybavení hrdiny
kouzelným prostředkem, který je následně užit v rámci pohádkového děje.

Zastoupení komplementárních funkcí
Z prezentace

souhrnných

výsledků

analyzovaných

reproduktivních

a produktivních vypravování vyplynulo také časté užití komplementárních funkcí.
V celém souboru vypravování se vyskytují tyto: zákaz-porušení, vyzvídánívyzrazení, úskok-spoluvina, boj-vítězství, těžký úkol-splnění úkolu, odchodpříchod. V následujících rámečcích jsem barevně
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vyznačila v souladu s uvedenou

legendou tyto komplementární funkce vyskytující se ve vypravováních. Neuvádím
zde záměrně rámečky se zápisy funkcí pohádky Hastrmanova mast, neboť tato
pohádka komplementární funkce neobsahuje a tudíž nemohly být ve vypravováních
dětí postihnuty.
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Dvojici funkcí zákaz-porušení nalezneme zastoupenou v reproduktivních
vypravováních pohádky Modrovous, ve které jsou tyto funkce součástí originální
pohádky. Celkově je zde zastoupena lOx. V produktivním vypravování je zastoupena
3x. Funkce zákaz je v pohádce Modrovous spojena s postavou vykonavatele zákazu
a s jeho formou a obsahem. Michal u pohádky Modrovous uvádí: „Ke konci měsíce
musel

Modrovous

odjet

a

zakázal

manželce

chodit

do

pokojíku

dole

v

domě."

Z toho je zřejmé, že vykonavatelem zákazu je Modrovous, zákaz se týká pokojíku
v domě a je určen ve formě zákazu vstupu. Na tuto funkci navazuje porušení:
„Manželka

však byla

velmi zvědavá

a

šla

dolů.

Dala

klíče

do zámku

a

otevřela. "

Opět můžeme vyčlenit vykonavatele porušeni - manželku, formu porušení - otevření
dveří a zde také navíc motivaci k porušení zákazu - zvědavost. Obdobným způsobem
uchopené funkce nalezneme i v ostatních vypravováních.

Vojta u pohádky

Modrovous užívá i přímou řeč a jeho vypravování je velmi barvité: „Ale Modrovous
náhle musel odjet,
klíče

od

komnat,

a tak tedy manželce
komor

a

také

řekl,
od
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kam se může podívat
takového

a kam ne.

malého pokojíků

na

konci

A

dal jí
dlouhé

chodby

dole

v přízemí a řekl jí: „Do všech komnat můžeš, ale do tohoto malého

pokojíku ne! Jestli tam

vstoupíš, stihne tě hrozné neštěstí." Varoval

Modrovous

a pak náhle odjel a žena tam se všemi sestrami zůstala úplně sama. ... Ale ženě od
Modrovouse to nedalo furt oddalovat se od tajného pokojíku a šla se tam kouknout. "
Udělený zákaz se vyskytuje také v produktivních vypravováních na téma Červená
Karkulka, a to 3x, jak již bylo uvedeno. Je zde zasazen do vztahu rodič-dítě.
Adekvátní užití obou funkcí dokládá vypravování Johany: „Maminka dala Karkulce
košík a řekla: Karkulko, né aby jsi se někde zastavovala ano, musíš jít rovnou po
cestičce a hlavně z cesty nescházej. Karkulka sice vypadala jako poslušné dítě, ale ve
skutečnosti tomu tak ani zdaleka nebylo, tedy alespoň co se týče maminčiných rad.
A tak, když už byla z maminčina dohledu, sešla z cestičky na louku a rozhodla se
natrhat babičce květiny. " Vykonavatelem zákazu je zde matka, zákaz je ve formě
nesejití z cesty. Vykonavatelem porušení je Karkulka. U Nadi jsou obě funkce
zastoupeny obdobně, pouze forma zákazu je spojená s nemluvením s cizími lidmi:
„Jednou maminka řekla své dceři aby šla do lesa, za babičkou. Karkulka poslechla,
vzala košík s koláči ale ještě ve dveřích ji mamka zastavila a vyprávěla aby s nikým
cizím nemluvila. V lese holka vesele šlapo cestičce, najednou se objeví vlk. A milým
hlasem šeptá: Ahoj, kam jdeš

holčičko? Karkulka si ani nevzpomene na maminčina

slova a odpoví: Já jdu za svou starou babičkou. "
Dvojice vyzvídání-vyzrazení je opět početně zastoupena v reproduktivním
vypravování pohádky Modrovous (celkem 8x), zcela v souladu s výchozím textem
této pohádky. V produktivních vypravováních tuto dvojici děti použily v 5 případech.
Karel je vymezuje ve struktuře vypravování Modrovouse následovně: „ Ten večer se
vrátil Modrovous. Řekl: „Chci klíčky zpět. " Ona mu je vrátila až na malý. Řekla, že
ho má nahoře a přinesla ho. Modrovous

se ptal, proč je klíček od krve a ona

odpověděla, že neví. A Modrovous řekl: Ale já to vím. " Vykonavatelem vyzvídání ie
zde škůdce, jak tomu bývá ve většině pohádek. Forma vyzrazení škůdci zde má
podobu jak slovního prozrazení, tak následku neopatrného činu, z kterého se na
porušení usuzuje. Spojení obou funkcí může být do pohádky začleněno i formou
dialogu, čímž dochází k jejich prolínání. Tento způsob užití je patrný u Johanina
produktivního vypravování Červené Karkulky: „Šla asi pět minut a vtom na ni
z lesa vyskočil vlk. Karkulka ale nikdy vlka neviděla, a tak řekla: ahoj pejsku. A vlk jí
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odpověděl: Ahoj Karkulko, řekneš mi, co neseš v tom košíku? Karkulce bylo divné, že
ten pejsek mluví dětskou

řečí, ale co, když mluví jako člověk, tak mu top říct může:

Nesu malinové víno a buchty babičce. A kde ta tvoje babička bydlí? Zeptal se vlk.
Nedaleko, támhle za těmi stromy, řekla Karkulka. " Obdobný princip je i v pohádce
O perníkové chaloupce

u Josefíny. Je zde vylíčen dialog Jeníčka a Mařenky

s babkou: „A děti protože měli hlad tak začali loupat ten perníček a najednou
vyběhla ze dveří babka a povídá Kdo mi to tu loupe perníček? A Mařenka protože
byla chytrá tak řekla To nic babi, to je jen větříček. Tak šla babka zase zpátky.
A loupali dál. A babka zase kdo mi tu loupá perníček. A Mařenka nic babi, to je jen
větříček."
Užití funkcí uskok-spoluvina je opět typické pro reproduktivní vypravování
pohádky Modrovous (celkem 2x) a produktivní vypravování pohádek se zvoleným
tématem Červená Karkulka (3x). Funkce úskok může být spojena s přemlouváním či
návrhem ze strany škůdce,

tuto podobu nalezneme u Veroniky: „ Vlk: Nedáme si

závody kdo bude u babičky dřív? (Karkulka) Tak jo."

Podobné užití je u stejné

pohádky u Johany: „ Tak víš co? Dáme si závod, kdo bude u babičky první, ano? Já
poběžím lesem a ty po cestě. Řekl vlk. Karkulka chvíli přemýšlela a pak řekla ano. "
Spoluvina má charakter reakce na přemlouvání. Účelem obou funkcí je připravit
pohádkový děj pro následnou expozici, funkce vytváří předběžné neštěstí, které je
dále rozvíjeno.
Dvojice funkcí boj-vítězství náleží ke konečné, vrcholné fázi pohádkového
děje.

V

reproduktivním

vypravování

pohádky

u produktivních vypravování 8x. N e n a l e z n e m e ji

Modrovous
u

se

vyskytuje

6x,

reproduktivních vypravování

pohádky Hastrmanova mast, neboť dle analýzy předlohy tato pohádka končí
transfigurací. U pohádky Modrovous

na sebe obě f u n k c e bezprostředně navazují:

„A Modrovous ji chytil za vlasy a vzal tesák a chtěl ji zabít, v tom se rozrazila brána
a vstoupili dva bratři Modrovousovy ženy. A v tom Modrovous začal prchat, ale dva
mládenci ho zastavili dřív, než někam došel a jeden ho propíchl. " (Vojta). Opět se
m ů ž e m e funkcemi zabývat hlouběji c o s e týče f ^ b o j e (je zde naznačen zápas
s bratry)

a

f o r m y vítězství

(zabití

škůdce).

Příklady

užití

obou

funkcí j s o u

i v produktivních vypravováních, například Patrikův příběh Čip a Dejl hledají poklad

obsahuje toto líčení: „Lupiči přijeli a policie je napadla a lupiči vyndali zbraně, ale
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Čip s Dejlem vzali dělo a střelil, střelili do každého zbraní a policie je zatknula. "
Z užití funkcí je opět patrná forma boje a jsou adekvátně začleněny obě strany,
tj. škůdce a hrdinové. Spojení obou funkcí obsahují i pohádky na téma Červená
Karkulka: „Myslivec nečeká nabije pušku a střelí a zabije vlka.

Pak vytáhne

Karkulku s babičkou ven." (Dominik). Funkce boj nemusí mít nutně podobu
násilného činu (např. zabití, zápas), ale zvítězit nad škůdcem lze i chytrostí a lstí.
Takto použila funkce Josefína ve vypravování Perníkové chaloupky: „Řekla (babka)
tak a teď si

sedněte na tudle lopatu. Ale děti řekli že to

neumí ať jim to ukáže

a babka si sedla na lopatu a děti tu lopatu chňapli a strčili ji s babkou do pece. "
Komplementární funkce těžký úkol-splnění úkolu se v celém souboru
vypravování vyskytuje pouze lx, a to u Honzova produktivního vypravování
pohádky Princezna na hrášku: „Bylo už pozdě večer a tak ji princ pozval na večeři
a dal jí připravit lůžko a to tak že na dno jí dal hrášek a na něj tři žíněnky dvě
prachové peřiny a takové věci. Ráno se jí zeptal jak se jí spalo a ona mu odpověděla:
Hrozně špatně nemohla jsem bolestí usnout. "

Při rozboru těchto funkcí můžeme

vymezit postavu zadavatele úkolu (prince), motivaci k zadání úkolu (cílem je zjistit,
zda je princezna skutečná) a formu splnění nfcnln {c r r fr, n ó odpověď na princovu
otázku).
Poslední

dvojicí

z komplementárních

funkcí

zaznamenaných

v rámci

vypravování je odchod-návrat Obě funkce jsou spojeny s postavou hrdiny a ve
struktuře pohádky se nevyskytují společně za sebou. Odchod většinou následuje
v rámci expozice po funkci prostřednictví, kdy se rozhoduje o způsobu řešení a je
odeslán hrdina. Návrat je do pohádkového děje začleněn až po vyřešení problému, je
tedy výrazně spojen s některou ze závěrečných funkcí (např. s likvidací neštěstí).
V celém

souboru

se

funkce

vyskytují

v komplementární

podobě

pouze

u produktivních vypravování, a to celkem 2x. Pohádka Modrovous tyto funkce
neobsahuje, v případě pohádky Hastrmanova mast se jedná o specifické uplatnění
funkce odchod, funkce sice logicky vyplývá z děje, ale hrdina není prostorově
přemístěn. Následný děj se odehrává na stejném místě, tudíž užití funkce návrat již
nemá své opodstatnění. Jednoznačné použití obou funkcí nalezneme u Patrika:
JNastartovali svoje letadlo a

letěli hledat ztracený poklad. " (odchod). V závěrečné

části vypravování je uvedena funkce návrat „Čip s Dejlem se vrátili domů."
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Podobné uplatnění je i v pohádce Divný Šmoula od Dominika 2: „Hele řekl Taťka
Šmoula to je kouzelná píšťalka. Je pro tebe jednou jak na ni pískneš budeš zpátky ve
šmoulí vesničce. A tak snílek vyrazil." (odchod). „A do toho co to je chytil ho
Gargamel nepřítel šmoulů. A tak písknul a byl ve vesničce. " (návrat).
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3. VÝSLEDKY

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké funkce jednajících osob tvoří
strukturu dětského vypravování při práci s žánrem pohádky. Zaměřila jsem se na dva
typy vypravování:

reproduktivní, vycházející z vybraného pohádkového textu

a produktivní, založené na volném pohádkovém tématu dle výběru dětí. Výzkum
v oblasti dětského vypravování pohádek ukázal, že děti v páté třídě tvoří strukturu
pohádky za použití 24 různých typů Proppových funkcí jednajících osob. V žádném
vypravování nebylo použito všech 31 funkcí. Ukázalo se tedy, že rozsah typově
užitých

funkcí je

v tomto

věku omezen.

Dětem

bylo

zadáno

vypravování

reproduktivní i produktivní, užité typy funkcí byly však v případě obou vypravování
obdobné. Produktivní vypravování na volné téma se tedy co se týče typu použitých
funkcí příliš neodchyluje od reproduktivního vypravování, v jehož případě byly děti
omezeny výchozím pohádkovým textem.

Zastoupení funkcí v reproduktívním vypravování
Pojďme se však nyní blíže podívat na oba dva typy vypravování. V případě
reproduktivního vypravování měly obě pohádkové předlohy vyčleněný počet funkcí
daný

výchozím

textem.

Z uvedených

analýz

vyplynulo,

že

ani

v jednom

reproduktívním vypravování nevystihly děti všechny funkce vyčleněné dle předlohy.
V porovnání s pohádkovou předlohou ve vypravováních řada funkcí chyběla, a to
celkem ve 47 případech.
Lépe zvládnuté bylo, co se týče chybějících funkcí vypravování pohádky
Hastrmanova mast, u níž se absence funkcí vyskytly ve 28 případech. Jednalo se o
absence funkcí prostřednictví, začínající protiakce (spojené s rozhodnutím hrdiny
likvidovat neštěstí) a reakce hrdiny (spojená s nabízením kouzelného prostředku). U
vypravování pohádky Modrovous chyběl větší počet funkcí, konkrétně odloučení,
úskok, spoluvina, prostřednictví, začínající protiakce.
Uchopení

pohádky

Modrovous

se

z hlediska

struktury

ukázalo

problematičtější. Nabízí se zde však otázka, do jaké míry je tato pohádka pro čtenáře
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uchopitelná. Z analýzy pohádkové předlohy dle funkcí jednajících osob jsem zjistila,
že funkce nelze identifikovat po sobě v adekvátním pořadí, jak je uvádí Propp. Mezi
funkce uskok a spoluvina je v rámci děje včleněna funkce zákaz, tudíž častá absence
funkce spoluvina ve vypravováních může být zapříčiněna přerušeným sledem funkcí,
který měl za následek její opomenutí. Přesto má funkce spoluvina v rámci děje své
opodstatnění. Je spojena s výskytem postav přítelkyň a sousedek, osob nutných pro
další logické rozvíjení expozice. Bettelheim (2000) pohádku Modrovous považuje
pro děti za přitažlivou, neboť se dotýká sexuálních tajemství dospělých 13 a poukazuje
v souvislosti s touto funkcí na motiv nevěry, která se vyskytuje v této části pohádky.
Je otázkou, do jaké míry může být absence této funkce zdůvodněna sexuálními
motivy, pro děti daného věku ne zcela uchopitelnými na vědomé úrovni.
K náročnosti pohádky na její pochopení se vyjadřuje i Scherf (1987). Podle jeho
teorie představuje Modrovous osobu s narušeným vnímáním vlastní hodnoty, kterou
si kompenzuje skrze majetek a bohatství. Jelikož není sám schopen emocionálně žít,
potlačuje

zároveň

emocionální

vitalitu

své

ženy,

protože

ho

svou

živostí

destabilizuje. Postavy bratrů a sestry jsou podle autora krycími figurami pro matku a
otce.
Obecně lze však konstatovat, že absence uvedených funkcí u reproduktivních
vypravování nenarušovaly výrazně základní strukturu pohádky. Ta zůstala zachována
a absence se týkaly funkcí doplňující rozvíjení děje. Jejich vynecháním byla sice

13

Poukazují na to 2 části pohádky. První je část, kdy Modrovous pozve matku s dcerami na venkov a

je zmíněno že se vůbec nespalo a noci uběhly v laškování a veselých hrách. Druhá část se váže na
moment, kdy Modrovous odjíždí na domnělou obchodní cestu a do domu přijíždějí návštěvy, které se
tam jinak za Modrovousovy přítomnosti bály vkročit. Toto dle Bettleheima (tamtéž) předpokládá, že
žena byla manželovi v době jeho nepřítomnosti nevěrná.
Modrovous

odjel na

domnělou

návštěvu,

došlo

k veliké

Bettelheim doslova uvádí: Jakmile
události,

přijeli

návštěvníci,

kteří se

neodvažovali vstoupit do domu, když byl pán přítomen. Je ponecháno naší představivosti, co se dělo
mezi ženou a jejími návštěvníky, když byl Modrovous pryč, ale z příběhu je jasné, že

si všichni přišli

na své. Krev a klíč jako by symbolizovaly, že žena pěstovala sexuální styky. " (Bettleheim 2000, str.
295). Krev na klíči, která nejde smýt, je potvrzením tohoto

sexuálního prohřešku. Zároveň je v

pohádce i symbolem vraždy, v některých zemích měl muž právo svou ženu zabít právě za nevěru,
sexuální zradu.
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narušena logika příběhu ve srovnání s výchozím pohádkovým textem, ale jádro
pohádky v podobě úvodu, expozice a závěru za užití příslušných funkcí vystiženo
bylo.

Zastoupení funkcí v produktivním vypravování
V případě produktivního vypravování nebyly postihnuty všechny Proppem
vyčleněné

funkce, jak již

v porovnání

se

seznamem

bylo
31

konstatováno

funkcí

výše.

následující:

Nejčastěji

absentovaly

pronásledování,

záchrana,

nepoznaný příchod, neoprávněné nároky, poznání hrdiny, odhalení nepravého
hrdiny, transfigurace.
Soubor užitých funkcí ukázal zajímavou skutečnost, a to tu, že se děti při
volném vypravování drží jednoho dějového sledu spojeného s jedním škůdcovstvím.
Absentující funkce u produktivního vypravování totiž souvisí s výskytem tzv.
druhého škůdcovství v pohádce a výskytem postavy nepravého hrdiny. V řadě
pohádkových příběhů je hrdina po úspěšné likvidaci neštěstí vystaven ještě dalšímu
škůdcovství a musí se znovu zasloužit o vítězné uznání. V ději se objevuje postava
nepravého

hrdiny,

který

se

snaží

podvodně

přivlastnit

si

vítězství

a s tím spojená privilegia. Pravý hrdina je tedy podroben další zkoušce. Od počtu
škůdcovství

se

odvíjí ve

vypravování počet dějových

sledů.

Ty

se však

v produktivních vypravováních nevyskytovaly, děti se tedy omezily pouze na jednu
expozici a její rozuzlení, ačkoliv jim byla v případě volného vypravování poskytnuta
možnost libovolného ztvárnění pohádky i co do rozsahu. U obou předloh
reproduktivního vypravování se druhý dějový sled nevyskytuje, tuto skutečnost tedy
nešlo hodnotit.

Základní vyprávěcí model v obou typech vypravování
Zjištěné výsledky dále ukázaly, na které funkce byl nejčastěji kladen důraz.
Jedná se zejména o funkce úvodní a závěrečné, funkci škůdcovství/nedostatek,
seskupení funkcí „dárci" a užití komplementárních funkcí. Tyto typy funkcí byly
užity jak v reproduktivním, tak v produktivním

vypravování. Ukazuje se tedy, že

nosnou konstrukci pohádky pro děti představují úvodní funkce, prezentace
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škůdcovství či nedostatku a jeho vyřešení v podobě ztvárnění některých se
závěrečných funkcí. Tento model je určující pro vypravování dětí.

Způsoby vyjádření funkcí
U řady funkcí jsou děti schopny vymezit funkci v rámci struktury i jejím
bližším určením. Neomezují se v rámci vypravování na pouhé konstatování, ale
zvládají vyčlenit postavu vykonavatele spojenou s funkcí, podat bližší charakteristiky
vykonavatele, vyčlenit formu a obsah vztahující se k funkci, uvést motivaci.
Zaznamenala jsem i případy ztvárnění funkce za použití dialogu, který
dodává celému vypravování dynamický ráz. Je tedy zřejmé, že zatímco určité typy
funkcí ve vypravováních zcela absentují, užití vyskytujících se funkcí je naopak
velmi detailně propracované. Děti tedy sice nezvládají kvantitativně postihnout
všechny funkce co do rozsahu, ale lze zaznamenat vysokou úroveň použitých funkcí
co do kvality.
Zastoupení komplementárních funkcí
Z hlediska

dějové

návaznosti

se

objevilo

velmi

výrazné

užití

komplementárních funkcí. Můžeme tedy konstatovat, že i přesto, že se vyskytly ve
vypravováních absence funkcí, byly zde zastoupeny funkce logicky doplňující se.
Děti tedy byly schopny vystihnout vzájemné souvislosti a užít komplementární
funkce.
Dominující z nich je dvojice funkcí zákaz-porušení. Tyto funkce se
vyskytovaly z reproduktivních vypravováních v pohádce Modrovous. Iona a Peter
Opie (1974) ve vztahu k této pohádce poukazují, že motiv ženské zvědavosti a jeho
následky zapříčiněné porušením zákazu nalezneme zastoupený i ve staré literatuře,
například ve starých řeckých bájích (Psýché zvrhne na Amora lampu a způsobí
zranění). Také fenomén zakázané komnaty je velmi často zastoupen v literární
tradici. Děti ve svých vypravováních dokázaly identifikovat tyto funkce zákazporušení jako klíčové pro pohádkový příběh.
V produktivních vypravováních byly tyto funkce volně užity u pohádek na
téma Červená Karkulka. Zde se nám objevily ve vztahu k rodičovské poslušnosti,
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autoritě. Citlivost dětí na ztvárnění zákazu a jeho následků je v případě obou typů
vypravování nesporná.

Zastoupení funkcí škůdcovství/nedostatek
U všech vypravovaných pohádek lze identifikovat funkci škůdcovství či
nedostatek, které představují základní funkce pro pohádkovou expozici a následné
rozvíjení děje. Jedná se o klíčové funkce, které jsou jádrem každé pohádky. Tato
funkce tedy byla vždy vystižena bez potíží, naopak se v některých případech objevila
včetně bližších náležitostí (tj. byla ztvárněna postava vykonavatele, forma a obsah
škůdcovství, jeho motivace).
Zároveň je z analyzovaných vypravování vždy zřejmá tendence k vyřešení
problému, eliminaci prezentovaného škůdcovství. Všechny vypravované pohádky
v podstatě směřují ke šťastnému konci a usmíření sil. Počáteční nerovnováha dobré a
zlé strany je na závěr pohádky vždy vyrovnána (v různé podobě, např. dobro vítězí,
škůdce je potrestán) a je dosaženo spravedlnosti. Silná tendence ke spravedlnosti,
která se ve vypravováních projevila, je pro toto věkové období typická, což je zcela
v souladu s některými vývojovými teoriemi. Dokládají to tvrzení Jamese Fowlera (in
West 2000, s. 154-155), který vyčlenil tzv. stádia víry. Pro děti ve školním věku je
příznačné stádium myticko-prozaické, dle něhož vykazují silný cit pro spravedlnost
a řád. Tuto skutečnost v rámci analyzovaných vypravování dokládají nejen způsoby
užití těchto funkcí, ale i výběr jednotlivých pohádkových témat.

Zastoupení funkcí ze skupiny „dárci"
Nyní bych se blíže zastavila u užití funkcí „dárci". Je zajímavé, že toto
seskupení funkcí bylo bez větších obtížích ztvárněno v reproduktivním vypravování
pohádky Hastrmanova mast a dále se objevilo i u některých produktivních
vypravování. Začlenění postavy dárce do pohádky mělo ve všech případech
pozitivní, nápomocný charakter. Toto seskupení funkcí má v pohádce za cíl vybavit
hrdinu nějakým kouzelným prostředkem.
Objevuje

se zde tedy prvek pro

pohádku zcela typický:

kouzelný,

nadpřirozený předmět, člověk či jiný čarovný element, který děti nenechávají v rámci
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vypravování bez povšimnutí. Vnímají tento prvek jako přirozenou součást pohádky a
dokáží ho zakotvit do celkového děje.

Z celkového pohledu můžeme konstatovat, že za daných typově užitých
funkcí tvoří strukturu pohádky ve vypravováních funkce úvodní a závěrečné, dále
jsou vyčleněny některé funkce přípravné části (zejména funkce komplementární), je
vystižena

expozice

pomocí

prezentace

škůdcovství/nedostatku

a

v některých

případech je ve vypravování zakomponováno seskupení funkcí „dárci". Tyto
základní znaky jsou shodně patrné u obou typů vypravování (reproduktivního i
produktivního).

V rámci

struktury

děti

postihují

pouze jeden

charakteristický

jedním

škůdcovstvím/nedostatkem,

který

dějový

dále

rozvíjí

sled,
do

spravedlivého konce.
Srovnáme-li reproduktivní vypravování s produktivním, nalezneme v nich
pouze malé rozdíly. Týkají se především nepatrně širšího záběru použitých funkcí
v případě produktivních vypravování a vyššího celkového počtu užitých funkcí. Tyto
rozdíly však nepovažuji

za výrazně

signifikantní,

neboť celková

struktura

pohádkového vypravování je co se týče hlavních zastoupených funkcí u obou typů
shodná. Zobou typů vypravování lze tedy vyvodit shodný základní model
vypravování.

Obsahové zaměření vypravovaných pohádek: vztah k původnímu syžetu
Prozatím jsem se zde zabývala souvislostmi týkajícími
pohádkových

vypravování.

Domnívám

se

však,

že

stojí

se

za to

struktury
zmínit

se

i o motivistickém zaměření vypravovaných pohádek. Cílem práce bylo vymezit
strukturu pohádkového vypravování dle funkcí jednajících osob. Ovšem stejně tak,
jako pokládáme funkce jednajících osob za základní stavební elementy pohádky,
můžeme se podívat na vypravované pohádky i

z

hlediska původu obsažených

motivů.
Propp (1999) se v následných studiích zabýval původem kouzelné pohádky
a shledal za nejstarší základy pohádky dva okruhy: za prvé obřad iniciace a za druhé
představy o smrti, oba související s představami o záhrobním posmrtném životě.
Podle něj tyto dva základní motivy tvoří většinu syžetových forem vyskytujících se
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v pohádkách. Pohádka jako samostatný žánr začala vznikat postupným odtrhováním
syžetu od aktu vyprávění spojeného s iniciačním

rituálem. Zachoval se však

obsahový původ jejího syžetu osvobozený od náboženského kontextu (Propp 1999, s.
172).
Podíváme-li se v souladu s touto teorií na získaný materiál vypravovaných
pohádek, zjistíme nesporné souvislosti. Komplex iniciace, neboli zasvěcení je patrný
v několika

vypravovaných

pohádkách.

Jeho

původ

lze

nalézt

v případě

r•eproduktivního vypravování pohádky Modrovous, ve které jádro příběhu tvoří
zakázaná komnata a od jejího porušení se odvíjí další děj. Motiv zákazu v podobě
zakázané komnaty, zákazu vstupu je častou součástí iniciačního rituálu. Propp
považuje za součást obřadu zasvěcení i motivy spojené s odvedením dětí do lesa,
který je patrný v JosefTnině vypravování pohádky Perníková chaloupka. Obdobu
můžeme spatřovat i ve vypravováních Červené Karkulky, v které je dítě odesláno z
domova. Souvislost s tímto rituálem nabízí i pohádka Hastrmanova mast, při které
dochází k useknutí ruky a následnému oživení.
Za součást iniciace můžeme považovat i všechny vyskytující se darovací
funkce (odkazují nás na obdarovávání mrtvých či na víru v posmrtné setkání
s pomocníkem). Propp uvádí, že v pohádkách sice dochází k deformování postavy
dárce, ale funkce sama o sobě zůstává zachována (Propp 1999, s. 169). Tento motiv
je patrný například ve vypravování pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký, ve které
se hrdina po svém odchodu setkává na cestě postupně se třemi pomocníky.
Na další cyklus související s představami o smrti poukazuje vypravování
pohádky Otesánek. Jedná se o případ motivu zázračného zrození, který souvisí
s prastarými bájemi o prvních lidech a stvoření světa. Motiv zrození z kousku dřeva
(oživení neživého) lze nalézt u národů na nejnižším stupni vývoje a je odvozen od
mýtu o stvoření prvních lidí (Propp 1999, s. 230). Autor dává do souvislosti
s představami o smrti i různé překonávání vzdáleností za užití nějakého prostředku,
které nás odkazuje na cestu do záhrobí. Pro příklad z analyzovaného materiálu lze
vzít vypravování pohádky Čip a Dejl hledají poklad, kde oba hrdinové letí letadlem.
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Na základě analýzy vypravovaných

pohádek jsem tedy dospěla k několika

závěrům.V reproduktivním i produktivním vypravování jsou děti schopny postihnout
základní strukturu pohádky. T a j e tvořena za použití 24 typů funkcí jednajících osob.
Struktury jednotlivých vypravování ukazují, že jsou ztvárněny funkce úvodní
a závěrečné, funkce z přípravné části, funkce škůdcovství/nedostatek náležící
k expozici. Děti jsou dále schopny postihnout funkce z okruhu „dárce" a funkce
komplementární. Ačkoliv nejsou z kvantitativního hlediska vystiženy všechny typy
Proppem vyčleněných funkcí, ve vypravováních zastoupené typy funkcí jsou
kvalitativně propracované.
Nosnou

částí

celkové

struktury

vypravování je

především prezentace

škůdcovství/nedostatku a jeho následné řešení, přičemž je zřetelná tendence ke
spravedlnosti a šťastnému konci. Děti jsou však schopny postihnout pohádkový žánr
jak z hlediska strukturních náležitostí, tak z hlediska motivistického (obsahového)
zaměření. Lze nalézt prokazatelné souvislosti s původními stavebními základy
kouzelné pohádky, a to s obřadem iniciace a představami o smrti. Různé projevy
těchto dvou elementů lze vyčlenit v rámci analyzovaného materiálu. Na základě
těchto závěrů lze konstatovat, že děti v páté třídě mají utvořenu představu
o pohádkovém žánru a umí ji v podobě vypravování ztvárnit.
Lze se zároveň domnívat, že tato znalost žánru může souviset s jevem
zvaným intertextualizace, kterým se při vypravování pohádek u dětí zabýval Bearse
(1992). Děti mohou mít (a v rámci školní výuky na určité úrovni bezesporu mají)
vlivem předchozí zkušenosti nevědomě zakotvenou představu pohádkového žánru a
jeho náležitostí, tudíž jsou schopny tyto znalosti nevědomě použít a zakomponovat
do vlastního vypravování. Pohádková literatura tvoří tedy určitý podklad pro literární
pozadí a na nevědomé úrovni utváří u dětí žánrové vzorce, které mohou být následně
využívány.
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ZÁVĚR

Diplomová práce

umožnila poukázat na zajímavé souvislosti při dětském

vypravování pohádek. Pohádka se ukázala z teoretického hlediska jako žánr obtížněji
uchopitelný, který přitahoval pozornost mnoha autorů a postupně nalezl své
uplatnění především pro dětský věk. Pro dětské období je tento žánr stejně jako
vypravování velmi typický a to jak v domácím, tak i školním prostředí.
Cílem bylo vymezit strukturní náležitosti vypravování pohádek. Výzkum
prováděný na vzorku dětí páté třídy umožnil konkrétně vymezit strukturní náležitosti
těchto

vypravování.

Byly

využity

materiály

z vypravování

reproduktivního

i produktivního.
Ukázalo se, že pro děti páté třídy je struktura vypravování tvořena 24 různými
typy pohádkových funkcí jednajících osob. Ačkoli děti nevyužívají celkový soubor
funkcí, jsou za použití daného počtu schopny vystihnout základní strukturu pohádky.
V reproduktivním vypravování se ukázala jako problematičtější pohádka Modrovous,
která se jeví jako náročnější na uchopení.
V případě obou typů vypravování řada funkcí absentovala. I přesto se
ukázalo, že děti jsou schopny tvořit základní strukturu za pomocí funkcí úvodních
a

závěrečných,

funkce

škůdcovství/nedostatek

náležející

k expozici,

funkcí

komplementárních a funkcí „dárci".
Dalším podstatným zjištěním je, že děti ve vypravováních postihují pouze
jeden dějový sled, tedy že v expozici prezentují pouze jedno škůdcovství/nedostatek,
které dále řeší. V rámci směřování k úspěšnému řešení pohádkového děje se ukázal
silný cit pro spravedlnost a tendence k usmíření sil.
Z kvalitativního hlediska byla řada funkcí detailněji propracována. Dalším
znakem dětských vypravování je schopnost postihnout komplementární funkce, která
svědčí o schopnosti ztvárnění logických návazností děje.
Zaujetí specifickým kompozičním rysem pohádky, a to nadpřirozenými
a kouzelnými prvky se projevilo v užití seskupení funkcí „dárci". Pohádka má
v tomto směru pro děti velkou přitažlivost.
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Vedle zjištění strukturních náležitostí vypravovaných pohádek jsem dospěla
k signifikantním

souvislostem

projevech se objevila souvislost

s motivistickou

výstavbou

pohádek.V

různých

s obřadem iniciace a představami o smrti, které

tvoří základ pro syžetovou výstavbu pohádkového žánru.
Schopnost postihnout adekvátně žánr pohádky je tedy u dětí páté třídy
zřejmá, a to jak z hlediska struktury,
pohledu lze usuzovat na

tak z hlediska obsažených motivů. Z tohoto

možnou souvislost s intertextovými spoji utvořenými na

základě dosavadních zkušeností s tímto žánrem.
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RESUMÉ

The object of my diploma thesis was fairy tale narration of children in fifth
classes of primary school. The main point was to refer to the structural belongings of
fairy tale narration and to identify basic parts of the story telling.
There were used two types of narration. First of them, reproductive, involved
re-telling of two chosen fairy tales: The Bluebeard (Modrovous) and The Nix and his
salve (Hastrmanova mast). The second type of narration was productive story telling
of random fairy tale. In this type the chosen fairy tale was just upon the individual
children's selection. The analyzed material consisted in sum of 33 narrated stories.
Obtained narrations were analysed according to the V.J. Propp's functions of
acting people. Propp's theory and his list of 31 functions of acting people were main
resources to the experimental part of my diploma thesis.
According to the analyses summary certain results have benn found out. At
first it showed, that the main structure of children's story telling consists of 24 types
of different functions. Children don't use the full list of 31 specified functions and
concern to some of them. Certain types of functions were absent in both types of
story tellings. But in between these used 24 types of functions the main structure of
the story was always present. It consisted of

initial function, final functions,

wrecking activities/lackness which belongs to exposition, complementary functions
and donor section.
Another conclusion is that children are able to expres only one plot sequence
within the narrations. This plot sequence is connected with the presence of wrecking
activities or lackness, which is solved in the following part of the story. There is also
evident strong tendence to the belief in justice and appeacement in all stories, which
is supported by Fowler's theory of faith development. Ability to use complementary
functions in story tellings shows children's competence to the logical sequence of the
story. Many functions were also elaborated in details.
In addition to the structural belongings of children's narration some motif
connections have been found out. In different manifestations the connection with
initiation ritual and concepts of death as the primary syqets were registered.
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The ability to identify key parts of the fairy tale and use the main functions of
acting people is in the fifth class evident. Children are competent to make use of
main functions and have strong awareness of the specific genre of fairy tale. This
competence may be related with intertextualization based on current experiences
with fairy tale genre.

144

Příloha I - Legenda k pohádkovým funkcím
0

Výchozí situace - a

1.

Odloučení - p

2.

Zákaz - y

3.

Porušení - 8

4.

Vyzvídání - s

5.

Vyzrazení - C,

6.

Úskok - r|

7.

Spoluvina - 0

8.

Škůdcovství - A/Nedostatek - a

9.

Prostřednictví - B

10.

Začátek protiakce - C

11.

Odchod-t

12.

První funkce dárce - D

13.

Reakce hrdiny - E

14.

Získání kouzelného prostředku - F

15.

Přemístění-G

16.

Boj-H

17.

Označení-J

18.

Vítězství-I

19.

Likvidace neštěstí - K

20.

Návrat hrdiny - J,

21.

Pronásledování - Pr

22.

Záchrana - Rs

23.

Nepoznaný příchod - O

24.

Neoprávněné nároky - L

25.

Těžký úkol - M

26.

Splnění úkolu - N

27.

Poznání hrdiny - Q

28.

Odhalení nepravého hrdiny - Ex

29.

Transfigurace - T

30.

Trest - U

31.

Svatba-W

Příloha II - Pohádkové předlohy
,o

HASTRMAMOVA MAST

Už hodně vody uplynulo od té doby, co žil v zátočině řeky
nedaleko jedné vesnice osamělý hastrman — kappa, jak se
mu v Japonsku říká. Byl to vychrtlý zelený mužíček s promodralým zašpičatělým obličejem a bujnou kšticí. V ní měl
na temeni hlavy ukrytou prohlubeň plnou vody, která mu
dodávala sílu, když se náhodou octl na suchu. Jak však voda
vytekla, byl s ním konec.
Kappové jsou prý většinou zlí a lákají své oběti k vodě,
aby je v nestřeženém okamžiku stáhli pod hladinu. Kappa,
0 němž si budeme dnes vyprávět, byl však docela dobrácký
hastrman. Nikomu úmyslně neubližoval, nanejvýš sem tam
pozlobil pradleny, nebo nahnal strach rozpustilým dětem,
aby se trochu povyrazil, když se moc nudil. Měl však jednu
slabost. Rád kradl, a jak jen viděl něco, co se mu líbilo, hned
si to odnesl do své vodnické domácnosti.
Náhoda tomu chtěla, že ve vsi žil zchudlý samuraj Denzaburó, známý silák a vynikající šermíř. Jeho dům stál na
břehu řeky a to bylo pro zvědavého a nenechavého kappu
příliš velké pokušení. Vyčíhal si vždycky, když nikdo nebyl
doma, a šup, už byl v chalupě! Prošmejdil kuchyni, dokonce
1 do ložnice se odvážil a vždycky mu něco zůstalo za nehty.
Nejvíc ze všeho se mu líbila sváteční kimona Denzaburóovy manželky. Byla opravdu krásná, jedno hezčí než druhé!
Paní Denzaburóová o ně starostlivě pečovala, protože to
byla poslední památka na lepší časy, kdy ještě v jejich domě

byla všeho hojnost. Měla je složená v truhle a jednou za rok,
vždycky v létě po velkých deštích, je rozvěsila na zábradlí
verandy, aby je provětrala.
To bylo něco pro kappu! Vydržel se 11a ně dívat ze svého
úkrytu ve vrbičkách, jak byl den dlouhý. Jednou neodolal,
a když se přesvědčil, že je vzduch čistý, přiblížil se opatrně
k domu. Bez rozmýšlení stáhl jedno kimono ze zábradlí,
strčil si ho do podpaží a upaloval s ním do řeky, až se mu za
patami prášilo.
Za chvíli přišla paní Denzaburóová, aby kimona uklidila.
Jak je opatrně skládala a odnášela do domu, všimla si, že
jedno chybí. A zrovna to se vzorem javorových listů, které
měla nejraději. A jak by také ne, vždyť je zdědila po mamince! Hledala je všude, i pod verandou, jestli tam náhodou
nezapadlo, a dokonce i v zahradě, ale kimono nikde! Musel
ho někdo ukrást, o tom nebylo pochyb! Kdo to jen mohl
být, vrtalo jí v hlavě, vždyť u nich ve vesnici žili samí poctiví
lidé.
Když o tom večer vyprávěla muži, ten se jen usmál a řekl:
„Nic se neboj, já toho prohnaného ptáčka chytím!"
Nazítří ráno osedlal koně a zavolal ze dvora na ženu
hodně nahlas, aby to bylo slyšet až k řece: „Měj se tu pěkně!
Jedu do města a vrátím se za dva dny!"
Místo toho však uvázal hned za vesnicí koně ke stromu,
a jak se setmělo, vrátil se nepozorovaně zadními vrátky
domů. V ložnici vyndal z truhly červené svatební kimono
své ženy a rozložil je na verandě. Sám se schoval opodál
a s mečem v ruce čekal se zatajeným dechem, co se bude dít.
Jakmile se vyhoupl na oblohu měsíc a jeho záře zalila

zahradu, dvorek i dům, vysunula se zpod verandy hubená
chlupatá ruka a uchopila kimono. Denzaburóovi se v tom
okamžiku přece jen drobet rozklepala kolena, ačkoliv měl
jinak pro strach uděláno. Rychle se však vzpamatoval.
Mám přeci meč! řekl si, rozpřáhl se a ťal. Ruka upadla na
verandu. Zezdola se ozvalo zasténání a vzápětí bylo slyšet,
jak někdo uhání o překot k řece. Žbluňk a zloděj už byl ve
vodě. Kdo jiný to mohl být než kappa!
Denzaburó zabalil useknutou ruku do kousku plátna
a běžel ji ukázat starostovi. Ten jen pokýval hlavou: „Patří
určitě našemu kappovi. Už bylo na čase, aby na něho někdo
došlápl. V poslední době si moc troufal. Snad dostal za
vyučenou a už od něho bude konečně pokoj!"
Ale nebyl! Druhý den, sotva se setmělo, ozval se pod
verandou samurajova domu zkroušený hlas; „Denzaburó,
prosím tě, vrať mi ruku, dobře se ti odměním!"
„Napřed přines kimono, které jsi ukradl, a potom uvidíme!" odpověděl Denzaburó rázně.
Nazítří večer to pod verandou zašramotilo a někdo tam
prosebně zamumlal: „Vrať mi ruku, Denzaburó! Nesu ti
kimono a slibuju, že už nikdy nebudu krást!"
„To rád slyším!" řekl samuraj. „Ale napřed se mi ukaž,
abych věděl, s kým mám tu čest!"
Jen co domluvil, vynořila se ze tmy pod verandou malá
vychrtlá postava s prohlubní na temeni hlavy. Byl to kappa,
nachlup takový, jak si ho lidé představují a jak si o něm vyprávějí. Rozdíl byl jen v tom, že tomuhle chyběla pravá ruka.
Zato v levé držel balík. Opatrně se naklonil, aby se mu voda
z hlavy nevylila a položil balík Denzaburóovi k nohám:

„Tady máš kimono a vrať mi ruku!"
„A k čemu ti bude dobrá, když je useknutá?" podivil se
Denzaburó.
„Že jsi to ty, povím ti to," ztišil hastrman hlas. „My
kappové máme mast, která hojí všechny rány a spojuje
useknuté lidské údy. Když mi odpustíš, trochu ti jí dám
a prozradím ti, z čeho se připravuje, i když je to tajemství,
které náš vodnický rod střeží od nepaměti."
„Proč bych ti neodpustil, vždyť se vlastně ani tolik nestalo," obrátil rychle Denzaburó, který zahořel touhou dostat
zázračnou mast. A hned rozbalil plátěný balíček a podal
kappovi useknutou ruku.
Vodník vyndal ze širokého rukávu své zelené kazajky
červenou lakovou krabičku, opatrně ji otevřel a namazal si
pahýl pravé paže bílou mastí. Přiložil k němu useknutou
ruku a ta rázem přirostla. Ani jizvička nezůstala. Denzaburó nestačil otvírat oči.
Hastrman splnil, co slíbil. Dal samurajovi krabičku
s mastí i návod, jak se připravuje. Denzaburó se stal slavným lékařem a často na kappu z jejich řeky vděčně vzpomínal. Předpis na zázračnou mast se předával v jeho rodě
z generace na generaci. Všichni jeho potomci prosluli lékařským uměním a léčí prý touhle mastí zmrzačené údy dodnes.

MODROVOUS

Byl jednou jeden muž a ten měl v městě i na venkově domy,
zlaté a stříbrné příbory, zdobený nábytek a kočáry celé ze zlata.
Tento m u ž však měl, a to bylo jeho neštěstí, modrý vous: ten ho
dělal tak hrozným a šeredným, že od něho každá žena a dívka
utekla.
Jedna jeho sousedka, paní urozená, měla dvě překrásné dcery.
Prosil ji, aby mu jednu z nich dala za manželku, to je jedno kterou, žc záleží jen na ní. Ale ani jedna ho nechtěla, jedna ho strkala druhé, nemohly se odhodlat k sňatku s m u ž e m , který má
modrý vous. A že už byl mnohokrát ženat a že nikdo neví, kam
se jeho ženy poděly, to jim teprve chuti nepřidalo.
Modrovous, aby navázal známost, zavezl je s matkou a s třemi
nebo čtyřmi jejich nejlepšími přítelkyněmi a s několika mladíky
ze sousedství do jednoho ze svých venkovských d o m ů a tam pobyli celých osm dní. Z projížděk, z honů a lovů, z tance, slavností a hostin se nevyšlo: vůbec se nespalo a noci uběhly v laškování a veselých hrách; zkrátka a dobře, všechno mělo tak zdařilý
průběh, že mladší dcera najednou shledala, že hostitel nemá
vous tak m o d r ý a je to velmi slušný muž. Jakmile se vrátili do
města, slavila se svatba.
Když se měsíc chýlil ke konci, řekl Modrovous manželce, že
musí n e j m é n ě na Šest týdnů odcestovat v neodkladné záležitosti;
že ji prosí, aby se pěkně bavila, až bude pryč, aby si pozvala nejmilejší přítelkyně, a bude-li chtít, aby je s sebou vzala na venkov;
aby si, ať bude kde bude, dopřála, co srdce ráčí.
„Tady máte," řekl, „klíče od dvou velkých komor; tyhlety
jiSDŮ od zlatých a stříbrných příborů, užívá se jich jen někdy; tyhlěty jsou od pokladnic, m á m v nich uloženo zlato a stříbro;
tyhlety jsou od skříně s klenoty a zde je hlavní klíč ode všech
komnat. A tenhleten malý klíček je od pokojíku na konci velké
galérie u dolejších pokojů; všechno si zotvírejte, všude se podívejte, ale do toho pokojíku vám zakazuji vstoupit. Vezměte si
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ten zákaz k srdci: vkročíte-li tam, stihne vás to nejhorší, čeho
jsem schopen, když se rozhněvám!"
Slíbila, že b u d e jeho zákazu přísně dbát. On ji objal, vstoupil
do kočáru a vydal se na cestu.
Sousedky a přítelkyně nečekaly, až pro ně mladá žena vzkáže,
tak m o c n á byla jejich touha spatřit bohatství a n á d h e r u jejího dom u ; neodvážily se tam vstoupit, když měla manžela d o m a , protože jim jeho m o d r ý vous naháněl strach. A h n e d se daly do
prohlížení k o m n a t , pokojů a šatníků, kde se to všechno nádherou a bohatstvím jen skvělo. P o t o m se nahrnuly do k o m o r . Nestačily se divit, co nádherných čalounů, lůžek, lehátek, skříní,
stolů a stolků tam bylo, a co zrcadel: v nich se viděly od hlavy až
k patě a jejich rámy, jedny skleněné, d r u h é stříbrné, třetí zlacené, byly tak skvělé a krásné, že nikde na světě skvostnějších
a krásnějších nebylo. Vychvalování a závisti, že jejich přítelkyně
udělala takové štěstí, nebylo konce, ji však vůbec nebavilo kochat se tou n á d h e r o u a m o c n ě ji to táhlo otevřít pokojík v přízemí.
Tak ji zvědavost mučila, že nebrala ohled na to, jak nezdvořile
se chová, a opustila společnost. Sestoupila dolů po m a l é m tajn é m schodišti s takovým chvatem, že si div nesrazila vaz. Sotva
se octla u dveří pokojíku, na chvilku se zastavila; přišel jí na mysl
manželův zákaz, i uvažovala, jaké neštěstí ji m ů ž e potkat, n e b u de-li ho dbát. Ale p o k u š e n í bylo tak silné, že je n e m o h l a p ř e m o ci: vzala tedy klíček, ruce se jí chvěly, a otevřela dveře pokojíku.
Z p o č á t k u neviděla nic, okna byla zavřena. Po chvilce rozeznala, že podlaha je celá pokryta sedlou krví a v té krvi se jako v zrcadle odráží m n o h o ženských mrtvol připoutaných ke s t ě n á m :
byly to ženy, s nimiž se Modrovous oženil a které jednu po druhé zavraždil. Myslila, že strachem umře, a klíč od pokojíku jí vypadl z ruky, zrovna když jej vytahovala ze zámku.
K d y ž se trochu vzpamatovala, zvedla klíč, dveře opět zamkla
3 vyběhla do své komnaty, aby se uklidnila. Ale nepodařilo se jí
to, rozrušením se celá třásla.
T u zpozorovala, že klíč od pokojíku je celý od krve, i zkusila
lio očistit; ale krev z n ě h o nepouštěla; d a r m o ho myla, d a r m o ho
drhla pískem a práškem, krev na n ě m držela pořád, neboť to byl

klíč očarovaný a ničím ho nebylo m o ž n o úplně v y d r h n o u t : když
se krev z jedné strany vydrhla, objevila se na druhé. H n e d toho
večera se vrátil Modrovous. Prý cestou dostal psaní a z něho se
dověděl, že záležitost, kvůli níž cestoval, dopadla pro něho dobře. J e h o žena dělala všechno m o ž n é , aby mu dokázala, jakou má
z jeho nenadálého návratu radost.
D r u h é h o d n e ji požádal, aby mu vrátila klíče; podala mu je,
ale ruka se jí při tom třásla, že lehce uhádl, co se stalo.
„ J a k to, že tu není klíč od pokojíku?" ptal se.
„Asi jsem ho nechala nahoře na stole," odvětila.
„ H o n e m mi ho přineste," pravil Modrovous.
Všelijak se vykrucovala, ale n a k o n e c jí nezbylo než klíč přinést.
Modrovous se do ní zabodl očima:
„ K d e se vzala na tom klíči krev?"
„ N e v í m , " odpověděla ubohá žena, bledá jako smrt.
„Tak vy nevíte?" opáčil Modrovous. „Ale já to vím. Byla jste
zvědavá, co je v pokojíku dole! Dobrá, paní, podíváte se tam
a dostane se vám tam místa, jaké vám náleží, vedle tam těch paní, které jste viděla."

S pláčem se vrhla manželovi k nohám a prosila ho o milost.
Bylo vidět, že opravdu lituje toho, že neposlechla. Její krása
a sklíčenost byly by kámen obměkčily. Ale Modrovous měl
srdce tvrdší než kámen.
„Musíte, paní, zemřít," řekl jí, „a to hned!"
„Mám-li umřít," pravila, hledíc naň skrze slzy, „popřejte mi
chvilku, abych se mohla pomodlit k Bohu."
„Daruji vám čtvrthodinku," odpověděl Modrovous, „ale ani
o chvilku víc."
Jakmile se octla sama, zavolala sestru a řekla jí:
„Sestřičko A n n o (tak se její sestra jmenovala), prosím tě, vystup nahoru na věž a podívej se, zdali už nepřicházejí bratři. Slíbili mi, že mě dnes navštíví. A uvidíš-li je, dej jim znamení, aby
si pospíšili."
Sestra A n n a vystoupila na věž; a zkormoucená nebožačka ji
každou chvilku volala:
„Anno, sestřičko A n n o , vidíš někoho přijíždět?"
A sestra A n n a jí odpovídala:
„Nevidím nic než prach, jak se leskne v záři sluníčka a jak se
zelená travička."
Zatím Modrovous s velkým tesákem v ruce křičel z plných
plic na ženu:
„Pojď rychle dolů, nebo si pro tebe dojdu!"
„Ještě chvilku, prosím vás," odvětila manželka; a hned docela
potichu volala nahoru:
„Anno, sestřičko Anno, vidíš někoho přijíždět?"
A sestra A n n a jí odpovídala:
„Nevidím nic než prach, jak se leskne v záři sluníčka a jak se
zelená travička."
„Pojď rychle dolů," křičel Modrovous, „nebo si pro tebe dodu!"
„Už jdu," odpověděla manželka; a pak volala:
„Anno, sestřičko Anno, nevidíš nikoho přijíždět?"
„Vidím oblak prachu," odpověděla sestra Anna, „jak se valí
rovna k nám."
„Jsou to naši bratři?"
„Ach ne, sestřičko, je to stádo o v c í . . . "

„ T a k t y d o l ů n e p ů j d e š ? " řval M o d r o v o u s .
„ J e š t ě c h v i l k u , " o d p o v ě d ě l a m a n ž e l k a ; a p a k volala:
„ A n n o , sestřičko A n n o , nevidíš n i k o h o přijíždět?"
„ V i d í m , " o d p o v ě d ě l a , „ v i d í m dva j e z d c e , j e d o u s e m , ale jsou
ještě h o d n ě d a l e k o . C h v á l a b o h u , " zvolala p o chvíli, „ j s o u t o naši
bratři. M á v á m j i m , jak m o h u , a b y si pospíšili."
M o d r o v o u s spustil takový křik, ž e s e třásl celý d ů m . U b o h á
ž e n a s e b ě h l a d o l ů a vrhla se mu k n o h á m s vlasy r o z c u c h a n ý m i
a celá se rozplývajíc v slzách.
„ T o ti n e p o m ů ž e , " řekl M o d r o v o u s , „ u m ř í t m u s í š . " Pak ji jedn o u r u k o u chytil za vlasy, d r u h o u zvedl tesák a chystal se jí usekn o u t hlavu. U b o h á ž e n a k n ě m u zdvihla h l a v u s o č i m a o b r á c e n ý ma v s l o u p a prosila h o , aby jí daroval c h v i l k u k p o s l e d n í m u
usebrání.
„ N e , už n e , " řekl, „ p o r u č svou d u š i B o h u ! " A zvedl r u k u . ..
V t o m n ě k d o zabušil n a b r á n u tak p r u d c e , ž e s e M o d r o v o u s
k r a t i č k o zarazil. Brána se otevřela, d o v n i t ř vpadli dva jezdci
a s t a s e n ý m i m e č i se hnali r o v n o u na M o d r o v o u s e .
P o z n a l , že jsou to bratři j e h o ž e n y , d r a g o u n a m u š k e t ý r

i chtěl se spasit ú t ě k e m . Oba bratři však mu byli v patách a do
padli ho dřív, než m o h l dostihnout p o d j e z d u . Prohnali mu m e č
tělem a nechali ho ležet mrtvého. U b o h á žena byla skoro tak
mrtvá jako její m u ž a n e m ě l a sil vzchopit se a o b e j m o u t bratry
Přišlo se na to, že Modrovous n e m á dědice, a tak se jeho žena
itala pant všech jeho statků. Části j m ě n í použila k t o m u , aby
provdala sestru A n n u za m l a d é h o šlechtice, kterého už dávno
milovala. J i n é části na to, aby zakoupila pro oba bratry h o d n o s t
capitána, a zbytku na to, aby se sama provdala za velmi počestného m u ž e , který jí dal z a p o m e n o u t na špatné časy, strávené
i Modrovousem.
Naučení,
Ti, co jen trochu při rozumu jsou
a vyznají se v světě, v okamžení
poznají, že to naše vyprávění
je starodávnou pohádkou.
Tak hrozných manželů už není,
co nebyli by nikdy spokojeni
a nemožně by chtěli žárlíce.
Hle, sedí u svých žen a u svěpřeslice,
ať vousy jakékoli barvy zdobí bradu,
těžko se pozná, kdo má v domě vládu.

