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Úvod 
Tato práce se v teoretické části chce zabývat otázkou, do jaké míry – a zda vůbec – hrají 

masová média roli v procesu socializace, a to konkrétně socializace dětí. 

Autorka vychází z představy socializace jako univerzálního prostředku k zajištění 

kontroly. V moderní společnosti hrají roli jednoho z navzájem soupeřících nástrojů 

socializace masová média, jelikož jsou již od útlého dětství významným zdrojem informací o 

světě, představují modely společensky přijatelného chování a zobrazují ve společnosti platné 

hodnoty a normy1. V návaznosti na dvojznačný charakter socializace, která na jednu stranu 

umožňuje jedinci začlenit se plnohodnotně do společnosti, ale na druhou stranu reprodukuje i 

stávající nerovnosti, je možné se tázat po tom, jaký charakter mají normy, které jsou 

v médiích zobrazovány, a jakým způsobem k tomuto zobrazování vůbec dochází. 

Navazující empirická část se pokusí nalézt odpovědi na otázku, jakým způsobem jsou v 

pořadu pro předškolní děti Kostičky zobrazovány normy a sankce. Využito přitom bude 

metody kvalitativní obsahové analýzy, a to konkrétně sedmi dílů pořadu Kostičky. 

 

V souvislosti s médii a socializací lze uvažovat o dvou rovinách. Ve slovníku německé 

mediální pedagogiky Grundbegriffe Medienpädagogik2 se za socializaci vůči médiím 

označuje tzv. Medienkompetenz, v češtině tedy přibližně mediální gramotnost. Touto rovinou 

socializace se však následující práce bude zabývat pouze okrajově, hlavním jejím těžištěm 

bude druhá rovina vztahu médií a socializace, tedy socializace médii pro život. 

V první kapitole (1. Moderní společnost a problematika kontroly) bude nejdůležitější 

sociologický pohled na problematiku, pohled mediálních studií bude uplatněn především 

v kapitole druhé (2. Děti a televize).  

 

Na závěr úvodu je třeba vysvětlit určité odchylky od původní představy o podobě práce 

v přihlášce tezí bakalářské práce, k nimž během jejího psaní došlo.  

Zaprvé došlo k určitému zúžení tématu – přestože téma práce původně znělo Média a 

zobrazování norem a sankcí, bude na všech místech (pokud nebude výslovně napsáno jinak) 

pod pojmem média myšlena televize (výjimkou je celá kapitola 1. Moderní společnost a 

problematika kontroly, kdy bude autorka o masových médiích uvažovat na všeobecné rovině). 

Důvodem tohoto zúžení tématu bylo především to, že dostupná literatura zabývající vztahem 

                                                 
1 Viz např. Keller, J. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: SLON, 2005, Giddens, A. Sociologie. Přeložil Jan Jařab. 
1. vyd. Praha: Argo, 1999 apod. 
2 Hüther, J. – Schorb, B. (ed.): Grundbegriffe Medienpädagogik. 4. vyd. München: KoPäd, 2005. 
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dětí a médií se věnuje především televizi. Je tomu tak z jednoduchého důvodu – televize je 

dnes nejdůležitějším dětským médiem, hlavním zdrojem informací a zábavy pro děti. 

Přestože struktura následující práce odpovídá původní představě, která je v přihlášce 

v několika bodech naznačena, názvy jednotlivých kapitol původním bodům neodpovídají. 

Autorka po důkladnějším seznámení se s dostupnou relevantní literaturou zvolila jiné názvy 

kapitol a jiné členění textu, o němž doufá, že bude pro čtenáře přehlednější. 

Změn oproti přihlášce tezí bakalářské práce doznal i seznam použité literatury. Autorka 

k tomuto kroku přistoupila po konzultaci s Mgr. Zdeňkem Slobodou, který na Fakultě 

sociálních věd Univerzity Karlovy v roce 2005 obhájil pod vedením doc. PhDr. Jana Jiráka 

magisterskou diplomovou práci na téma Vliv médií na socializaci dětí: vliv televize na 

utváření genderové identity dětí. 

Část literatury proto byla nahrazena jinou, seznam byl kromě toho ještě doplněn v 

oblasti sociologické, která byla v přihlášce tezí bakalářské práce nedostatečně zastoupena 

pouhými dvěma tituly. 
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1. Moderní společnost a problematika kontroly 
Moderní společnost je v sociologických teoriích považována za jednu ze dvou forem 

lidského soužití, když je stavěna do protikladu ke společnosti tradiční3. Právě dichotomie 

tradiční/moderní se na dlouho stala ústředním motivem úvah tzv. klasické sociologie, které 

hrály roli racionální legitimizace nového systému4. Tzv. moderní sociologie, jež tento typ 

úvah postupně nahradila, se zabývá jednak samotným procesem modernizace, jednak 

důsledky, které s sebou tento nový typ organizace společnosti nese, a to ve všech oblastech 

života5. 

 

 

1.1. Tradiční v. moderní společnost: ambivalentnost moderní 

doby 
Moderní společnost vznikající v 19. století jako produkt průmyslové revoluce ohlásila 

svůj nástup radikální přeměnou celkového charakteru společnosti – zánikem tradičních 

struktur a vazeb a jejich nahrazením jinými6. Tato proměna bývá popisována různě. 

Optimisticky ji nahlíží Herbert Spencer7, který proti společnosti vojenské staví společnost 

průmyslovou8. Ústředním principem vojenské společnosti je v jeho výkladu válka, které jsou 

podřízeny veškeré oblasti života včetně ekonomiky. Vojenská společnost (prostřednictvím 

státu, hlavního nástroje své moci) organizuje všechny aktivity veřejného i soukromého života 

po vzoru armády, přičemž je vedena expanzivními snahami, touhou po získání nových 

mocenských teritorií. Důkazem toho, jak vojenská mentalita a vojenský způsob řízení 

pronikají do všech oblastí života, je podle Spencera náboženství – církev je organizována 

hierarchicky, jednotliví věřící podléhají přísné disciplinarizaci. Průmyslovou společnost 

naproti tomu Spencer označuje za společnost vzniklou a existující na ideálech autonomie a 

svobody. Akt vynucení, typický pro vojenskou společnost, mizí, aby byl nahrazen 

dobrovolnou spoluprácí motivovanou autonomními zájmy a vzájemně výhodným 

poskytováním individuálních služeb. Ve všech sférách života se prosazuje individualismus, 

                                                 
3 Viz např. Keller, J. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: SLON, 2005, s. 193-194 
4 Petrusek, M. Společnosti pozdní doby. 1. vyd. Praha: SLON, 2007, s. 28 
5 Tamtéž, s. 28-29 
6 Keller, J. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: SLON, 2005, s. 194 
7 Keller, J. Dějiny klasické sociologie. 2. vyd. Praha : SLON, 2005, s. 151 
8 Je třeba zdůraznit, že dichotomie vojenská versus průmyslová společnost je v zásadě nezávislá na stupni 
evoluční komplexnosti. Rozhodujícím faktorem, který určuje, kterému z těchto vysoce abstraktních modelů se 
bude konkrétní společnost blížit více, je přítomnost či absence takových konfliktů, které si vyžadují vojenskou 
organizaci. 
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existuje pouze minimum omezení, stát je slabý a získává decentralizovaný charakter. Podle 

Kellera se v raných Spencerových pracích objevuje předpoklad, že vývoj spěje od vojenských 

společností směrem k – poté, co vojenské společnosti naplnily svou historickou úlohu – 

společnostem průmyslovým a později až k zániku centrální vlády a jejích veškerých 

regulačních funkcí. Spencerovu typologii tak je možno vnímat jako jedno z uchopení 

dichotomie tradiční v. moderní společnost.9 

Jinak než liberál Spencer přeměnu tradiční v moderní společnost hodnotí F. Tonnies10. 

Tradiční pospolitost, Gemeinschaft, je nahlížena kladně jako útvar provázaný mnoha vazbami 

vycházejícími z rodinného soužití. Jednotlivé skupiny jsou malé, vztahy, které v nich panují, 

se tedy vykazují intimitou, která později ve společnosti moderní zcela chybí, zároveň 

vzhledem k tomu, že jednotliví členové skupiny jsou spojeni stejnými zájmy, je pro 

Gemeinschaft typická vysoká míra kooperace a společenské integrovanosti. Oproti tomu 

moderní společnost, Gesselschaft, je vytvořena na principu rozsáhlých neosobních vazeb, na 

nichž jednotlivci participují pouze za účelem vlastního sebeobohacení a kalkulu. Odlišné 

zájmy jednotlivců vedou k vzájemnému odcizení a instrumentalizaci mezilidských vztahů. 

Přestože se obě načrtnutá schémata vzájemně liší v tom, jaká znaménka – kladná, či 

záporná – jejich tvůrci přikládají jednotlivým typům společnosti, jejich shrnutí 

charakteristických znaků obou forem soužití je velice podobný. Společnost se vyvíjí směrem 

k rostoucí komplexitě a k diferencovanější struktuře. Jednotlivé podsystémy společnosti se 

začínají funkčně rozrůzňovat. Proces postupné společenské diferenciace je zároveň 

doprovázen i zásadními změnami v oblasti kultury a ideologie – mění se hodnoty, postoje i 

mentalita. Jedním z nejpodstatnějších rysů celé transformace je rostoucí autonomie individuí. 

Ta je jednotlivými autory hodnocena různě. Například Spencer v ní spatřuje nástroj a obsah 

pokroku, Tonnies proces individualizace spojuje s „přibýváním ryze kontraktních prvků, a 

tedy s nárůstem neosobnosti, vzájemné řevnivosti, soupeření a egoismu“. 11 

Obě předestřená schémata klasické sociologie označují za jeden z hlavních rysů moderní 

společnosti zvyšující se míru individualizace. Povaha moderní doby s přihlédnutím právě 

k míře autonomie však nemá zcela jednoznačný charakter. Tak je možné se na jednu stranu 

setkat s názory oslavujícími moderní dobu jako období emancipace člověka, na druhou stranu 

                                                 
9 V pozdějších pracích uznává, že se ve vývoji mohou prosadit i dílčí období regresu, když se od představy 
vývoje lineárního uchyluje k představě cyklického vývoje, více viz Keller, J. Dějiny klasické sociologie. 2. vyd. 
Praha : SLON, 2005, s. 152 
10 Keller, J. Dějiny klasické sociologie. 2. vyd. Praha : SLON, 2005, s. 162-167 
11 Tamtéž, s. 166 
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se objevují i názory, podle nichž moderní vývoj přináší nebezpečně vysokou míru 

disciplinarizace a manipulace s lidmi, s jejich potřebami i s jejich postoji12.  

Zastáncem prvního názoru, tj. že moderní společnost vytváří prostředí, které je 

k emancipaci individua a zvyšování míry jeho autonomie příznivé, je například britský 

sociolog Anthony Giddens13. Ten se domnívá, že moderní abstraktní systémy, které na rozdíl 

od aktivit tradičních společností nejsou vázány na konkrétní místní a časové kontexty, 

poskytují člověku mnohem více bezpečí, než na jaké kdy mohl aspirovat v podmínkách 

tradiční společnosti. Zatímco před nástupem moderní doby se jedinec mohl spoléhat pouze na 

příbuzenské vztahy, místní komunitu či na to, co mu mohla poskytnout jeho víra, moderní 

společnosti život jedince obohacuje tím, že coby předmět neomezené důvěry poskytuje 

neosobní systémy. Stále více lidí tak může využívat výhod globalizovaných sociálních 

vztahů. Keller Giddensův postoj shrnuje – úkolem moderního individua, které je zbaveno 

nedokonalých jistot, ale i pout a omezení tradiční společnosti, je přetvářet svoji vlastní 

identitu za pomoci moderních abstraktních systémů, které jeho život usnadňují a naplňují 

jistotou. 

Anthony Giddens v tom, jak hodnotí moderní dobu a moderní společnost, vystupuje 

v tomto bodě v duchu sociologické tradice konsensuálních teorií14. V čem však vidí Giddens 

a celá tato tradice prostředky, které poskytují modernímu individuu větší možnosti vlastního 

rozvoje, tj. v moderních abstraktních systémech, v tom spatřuje druhá tradice, tradice 

konfliktu, nástroje dohledu a kontroly, které na jednotlivé aktéry působí utlačivě. Tyto 

abstraktní struktury nepodporují, jak se domnívají konsensuální teorie, autonomii jednotlivce, 

ale působí na jednotlivé sociální aktéry utlačivě, jejich autonomii omezují a orientují je ke 

konformnímu, tj. systému a jeho reprodukci prospěšnému jednání a hodnotám15. 

Na jedné straně tak je moderní společnost vnímána jako prostředí, které podporuje 

seberealizaci a emancipaci každého jedince. Na straně druhé někteří poukazují na to, že 

technický pokrok v moderní době dává systému do rukou propracovanější a systematičtější 

nástroje disciplinarizace a manipulace.  

 

 

 

 
                                                 
12 Keller, J. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: SLON, 2005, s. 18 
13 Keller, J. Dějiny klasické sociologie. 2. vyd. Praha : SLON, 2005, s. 20-23 
14 Tamtéž, s. 23 
15 Tamtéž, s. 23-26 



8 

1.2. Moderní společnost a kontrola  
Oba způsoby nahlížení na vztah moderní společnosti a jedince jsou de facto projevy 

dvou odlišných způsobů, jak se vyrovnat s problematikou kontroly v moderní společnosti, 

kterou tak či onak tematizují. První pohled naznačuje, že moderní společnost, vzniklá na 

troskách dosavadních kontrolních mechanismů fungujících v archaických a tradičních 

společnostech po tisíce let, teprve poskytuje jedinci prostor k uskutečnění pravého 

autonomního rozvoje. Typ společnosti tak je charakterizován právě absencí všudypřítomných  

kontrolních mechanismů, což poskytuje prostor pro sebeutváření lidského jedince, zároveň 

však i někteří autoři a autorky této tradice zdůrazňují riziko společenské anomie16.  Pohled 

druhý oponuje, že moderní doba – ať již díky ztrátě jistot vlastních tradiční společnosti, což je 

názor blízký konzervativcům17, tak či díky technickému pokroku apod. – pouze vytváří jiné 

nástroje dohledu a kontroly než doba tradiční18. Jan Keller k centrální roli kontroly v těchto 

úvahách poznamenává, že právě téma kontroly je ústředním tématem veškerého 

sociologického uvažování. „Všudypřítomnost problematiky kontroly v sociologii není 

náhodná. Šance společností na prosperitu či dokonce na prosté přežití se mění podle toho, 

nakolik se lidem daří kontrolovat jejich vztahy k přírodě (popřípadě sousedním společnostem 

působícím s objektivitou přírodních podmínek), nakolik se jim daří kontrolovat výklad 

sociálních nerovností, které je vnitřně rozdělují, nakolik mají pod kontrolou výklad světa 

obecně a konečně – nakolik se jim na základě toho všeho daří kontrolovat chování a myšlení 

svých členů.“19  

V tradiční společnosti byla sociální kontrola všudypřítomná. Rigidní pravidla linkovala 

život od narození až do smrti a prostupovala všemi oblastmi lidského života. Sociální 

mobilita byla minimální, takřka celý život člověk trávil v uzavřené (a dohlížející) komunitě 

svých blízkých. Dokladem toho, na jakých principech fungovala kontrola v tradičních  

společnostech, je to, jakou pozici zaujímal v tradiční společnosti cizinec. Komunity byly 

relativně malé a takřka uzavřené, vše cizí bylo nebezpečné – jedinec obvykle umíral v té 

samé skupině, v níž se narodil, celý jeho život probíhal před (dohlížejícíma) očima sousedů a 

přátel. Vzhledem k pojetí cizosti neexistovala možnost ukrýt se do sociální anonymity. Ti, 

kteří se o to přesto pokusili a opustili komunitu svých blízkých (ať již z důvodu snahy vzepřít 

                                                 
16 Viz např. Keller, J. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: SLON, 2005, s. 20 
17 Viz např. Heywood, A. Politické ideologie. Přeložil Vladimír Drábek. Praha: Victoria Publishing, 1994. s. 58-
68 
18 Keller, J. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: SLON, 2005, s. 37-40 
19 Tamtéž, s. 38 
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se společenským normám nebo jakéhokoli jiného), byli ocejchováni coby potenciálně 

nebezpečný cizinec20.  

S příchodem moderní společnosti a rozpadem tradičních komunit se na jednu stranu 

vytvářejí oblasti s extrémně nízkou mírou sociální kontroly, a tedy i potencionální ohniska 

sociální patologie21, na stranu druhou moderní společnost má možnost vytvářet často 

mnohem efektivnější nástroje kontroly, jako mohou být například masová média, 

propracovanější systém školství apod. (čímž se opět dostáváme i k nejednoznačnému tématu 

tzv. abstraktních struktur, o němž byla řeč výše). Ty fungují i jako propracované, avšak často 

protichůdně působící nástroje socializace22.  

 

 

1.3. Moderní společnost a socializace 
Socializace je univerzálním kulturním prostředkem k zajištění kontroly23. Prostředky, 

kterých využívá, jsou vbudovány přímo do  samotných základů kultury. Jedná se o proces 

vývoje od stadia novorozence po osobu, která si uvědomuje samu sebe a orientuje se ve 

vlastní kultuře24, tj. po bytost sociální a kulturní. Cílem tohoto procesu je zformovat bytost, 

která i o samotě bude jednat tak, jako by se nacházela pod dohledem ostatních členů své 

společnosti25.  

Jako socializace je tedy nazýván proces, v němž si jedinec osvojuje26 normy, hodnoty a 

měřítka své kultury. V tom se skrývá základní problematičnost celého procesu. Na jednu 

stranu se jedná o proces, v němž se jedinec učí vstupovat do interakce s ostatními členy své 

kultury, a tím, že respektuje obecné normy společného soužití, je schopen v rámci skupiny 

nejen kooperovat, ale i přežít. Na stranu druhou se v procesu socializace nepřenášejí pouze 

takové hodnoty a normy, které zajišťují přežití a kooperaci, ale i takové, které zaštiťují a 

legitimizují existující sociální nerovnosti27.  

I v oblasti socializace a socializačních mechanismů přicházejí s moderní dobou 

významné změny – což je o to podstatnější, že socializace představuje pro jakoukoli 

společnost otázku naprosto zásadního charakteru. Důvodem je zaprvé to, že jedinec, který 

                                                 
20 Geremek, B. Člověk na okraji ve středověku. In Le Goff, J. Středověký člověk a jeho svět. Přeložil Ondřej 
Bastl. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 291-311 
21 Keller, J. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: SLON, 2005, s. 39 
22 Tamtéž, s. 39 
23 Tamtéž, s. 38 
24 Giddens, A. Sociologie. Přeložil Jan Jařab. 1. vyd. Praha: Argo, 1999, s. 39 
25 Keller, J. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: SLON, 2005, s. 39 
26 Viz např. Hüther, J – Schorb, B (ed.): Grundbegriffe Medienpädagogik. 4. vyd. München: KoPäd, 2005.  
27 Keller, J. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: SLON, 2005, s. 38-39 
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neprojde úspěšnou socializací, není schopen úspěšně navazovat kontakty a kooperovat 

s ostatními členy své skupiny28. Zadruhé společnost, která nedokáže předávat hodnoty a 

normy, na nichž je založena, se rozpadá29.  

Je tedy zřejmé, že socializace je velice širokým pojmem, který označuje komplexní 

soubor interakcí mezí jedincem a ostatními členy společnosti, které ústí do schopnosti daného 

jedince žít v daném sociokulturním prostředí. Tento proces má dva základní rozměry. „Z 

individuální perspektivy nás socializace vybavuje schopností komunikovat, myslet, řešit 

problémy při použití postupů přijatelných ve společnosti a hlavně se osobně a neopakovatelně 

přizpůsobovat prostředí, ve kterém žijeme. Z hlediska společnosti socializace přivádí členy 

společnosti k dostatečné konformitě, díky níž lze dosáhnout sociálního řádu, předvídatelnosti 

a kontinuity.“30  

 

 

1.4. Média a socializace  
Za jeden ze socializačních a kontrolních mechanismů, který v moderní společností 

působí, bývají mezi humanitními vědci nejrůznějšího zaměření považována i (masová) média, 

a to přestože lze takové tvrzení velmi těžko dokázat31. Jsou tak považována za jeden 

z navzájem si konkurujících socializačních mechanismů, které se snaží nabídnout jedinci 

definice a modely toho, jaké jednání je žádoucí či jaké významy lze přisoudit událostem 

apod.  

Bernd Schorb se snaží ukázat, jaké místo zaujímají média v perspektivě tří 

nejrozšířenějších socializačních teorií32. Funkcionalismus, opírající se o sociologický přístup, 

chápe socializaci jako proces přizpůsobování se společenským nárokům, normám a 

hodnotám. Za úspěšnou a dokončenou socializaci je ve funkcionalistické perspektivě 

považována situace, kdy se subjekt definitivně začlení do příslušných sociálních a kulturních 

struktur. V rámci tohoto procesu může docházet ke konfliktům s dílčími společenskými 

subsystémy, ale nikdy k takovým, jež by zpochybňovaly společenský systém jako takový či 

proces přizpůsobování se mu ze strany subjektu. Média jsou v této perspektivě společenským 

                                                 
28 Dokladem mohou být případy tzv. vlčích dětí, viz Giddens, A. Sociologie. Přeložil Jan Jařab. 1. vyd. Praha: 
Argo, 1999, s. 40-42 
29 Keller tuto skutečnost dokládá například zkušeností kolonizovaných kultur, které se zhroutily, přestože nebyly 
kolonizátory fyzicky likvidovány, viz Keller, J. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: SLON, 2005, s. 39 
30 DeFleur, M. – Ball-Rokeach, S. Teorie masové komunikace. Přeložili Jan Jirák a Otakar Šoltys. 1. vyd. Praha: 
Karolinum, 1996. s. 217 
31 McQuail, D. Teorie masové komunikace. Přeložili Jan Jirák, Marcel Kabát. 2. vyd. Praha : Portál, 2002, s. 392 
32 Dále viz Hüther, J. – Schorb, B. (ed.). Grundbegriffe Medienpädagogik. 4. vyd. München: KoPäd, 2005. 
s.381-383 
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subsystémem, který hraje v procesu socializace významnou roli – mají nezpochybnitelný vliv 

na jedince a jeho  přizpůsobování se a začlenění se do společnosti, jelikož zprostředkovávají 

převládající mínění ve společnosti, vědění a modely společensky přijatelného chování. To, 

nakolik bude proces socializace zdařilý, je tedy z funkcionalistického pohledu závislé na 

kvalitě a povaze jednotlivých instancí socializace.  

Na rozdíl od funkcionalismu, který se ve svém výkladu socializace opírá o sociologický 

přístup, zdůrazňuje další perspektiva – perspektiva „sebesocializace“ (v originále 

Selbstsozialisation) – psychologické aspekty procesu33. Zaměřuje se na autonomní konání 

individua směřující – na základě individuální pragmatiky – k osvojení si požadavků, jež na 

něj společnost klade. Koncept sebesocializace pracuje s představou společnosti, v níž vládne 

mnohost a pluralita hodnot. Jelikož tato společnost nedisponuje žádnými přesnými, 

předepsanými modely chování, má jedinec možnost zvolit si z mnohosti různých vzorců 

chování. Tento přístup tak zdůrazňuje především vlastní činnost jedince, který sám „kráčí po 

cestě socializace“ a za tímto účelem si vybírá vhodné normy, hodnoty a modely chování. 

Média jsou pro tuto perspektivu důkazem její vlastní platnosti. Přestože neexistuje žádná 

instituce, která by jedince naučila užívat média, každý jedinec si osvojuje zcela sám způsoby 

nakládání s médii. 

Třetí z významných teorií socializace je podle Schorba interakcionistický přístup34. Ten 

považuje socializaci za zprostředkující proces mezi jedincem a jeho okolím. Společenské 

prostředí tak na jednu stranu klade na jedince určité nároky (ať už přímo, např. 

prostřednictvím školství, či nepřímo, např. prostřednictvím médií), na druhou stranu i jedinec, 

ať již osamoceně či v kooperaci s ostatními, mění podobu tohoto společenského prostředí. 

Socializace je nahlížena jako proces v rámci konkrétního světa života (v originále 

Lebenswelt), společensky a historicky podmíněného. V rámci tohoto procesu jsou jedinci 

zprostředkovávány konkrétní normy, hodnoty, vědění, modely chování. Nejedná se však o 

jednostranný proces, jelikož individuum se na něm aktivně podílí – konkrétní obsahy 

socializace si osvojuje, ale zároveň i odmítá a stanovuje si odlišné cíle a obsahy. Socializace 

tak je proces, v němž společensky produkované prostředí formuje konkrétního jedince a 

zároveň je tímto jedincem přetvořováno. Jakou roli zaujímají v rámci tohoto konceptu média? 

Média, společnost a jedinec se nacházejí ve vzájemném vztahu, přičemž každý faktor 

ovlivňuje zbylé dva. Média spolurozhodují o tématech společenské diskuse, čímž se podílí na 

podobě dané společnosti, zároveň se na druhou stranu musí pohybovat ve společensky 

                                                 
33 Tamtéž, 381-382 
34 Tamtéž, s 382-383 
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stanovených mantinelech a společenském kontextu. Škála možností, jak může jedinec naložit 

s mediovanými obsahy, je široká a pohybuje se od osvojení si jich až po jejich odmítnutí.  

 

 

1.4.1. Účinky médií na společnost 
Podstatou víry v socializační vliv médií je předpoklad, že média mají na jedince i 

společnost nějaký vliv35. Na tomto předpokladu je založeno i veškeré studium masové 

komunikace – neexistuje však již shoda na tom, jakého charakteru tento vliv je a jak je 

velký36. Rozsah a podoba mediálních účinků se tak mění v perspektivách jednotlivých autorů 

i teoretických přístupů. 

Přestože je na tomto místě používán pro zjednodušení pojem „účinky“, je třeba si 

uvědomit, že se jedná o pojem poněkud problematický. Účinek jednoznačně odkazuje 

k myšlenkové tradici vycházející z přenosového modelu komunikace, jehož perspektiva je 

perspektivou podavatele. Podle tohoto modelu je publikum (tedy „příjemce“) pouze zasaženo 

sdělením, které k němu prostřednictvím nějakého kanálu vysílá podavatel. Tento model však 

nedokáže uspokojivě odpovědět na všechny otázky týkající se procesu komunikace, jelikož 

opomíjí aktivitu příjemce37. 

Zároveň je třeba si uvědomit, že předpokládané účinky médií na publikum nejsou 

všechny stejného charakteru. Lze je dělit například následujícím způsobem38: 

 

1. krátkodobé a dlouhodobé 

2. přímé a nepřímé 

3. plánované a neplánované 

4. slabé a silné 

5. na jedince a na společnost 

6. podle povahy předpokládaných účinků (kognitivní, postojové, citové apod.) 

 

Vývoj představ o  účincích médií úzce souvisí se změnami vnímání role příjemce 

v procesu komunikace. Tento vývoj bývá v dostupné literatuře39 nejčastěji dělen do čtyř fází, 

z nichž pro každou je obvyklé jiné vnímání jak role příjemce, tak i síly mediálních účinků. 
                                                 
35 V tomto textu budou používány výrazy „účinky“ a „vliv“ médií jako synonyma, a to přestože lze mezi nimi 
odhalit jemné významové rozdíly. Viz např. Jirák, J. – Köpplová, B. Média a společnost. 1. vyd. Praha: Portál, 
2003, s. 152-153 
36 McQuail, D. Teorie masové komunikace. Přeložili Jan Jirák, Marcel Kabát. 2. vyd. Praha : Portál, 2002, s. 359 
37 Viz např. Jirák, J. – Köpplová, B. Média a společnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, s. 153 
38 Podle Jirák, J. – Köpplová, B. Média a společnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, s. 174 
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 První fáze, jež spadá na počátek 20. století až přibližně do 30. let, bývá nazývána fází 

všemocných médií40 – tento název vystihuje tehdejší dominující názor, podle kterého mají 

média moc vytvářet veřejné mínění, utvářet názory a postoje, a to dle vůle těch, kteří média 

ovládají. V této perspektivě je publikum pasivní ve vyhodnocování mediovaných sdělení a 

proti vlivu médií je takřka bezmocné. Tento přístup často vychází z koncepce masové 

společnosti a masového publika41. 

Druhou fázi, jež pokrývá období přibližně od 30. let do 60. let 20. století, lze z hlediska 

účinků nazvat fází omezených účinků médií42. Jedná se o dobu, kdy pod vlivem četných 

empirických výzkumů dochází k přesvědčení, že publikum není homogenní masou 

izolovaných jedinců, ale jedná se o strukturu vzájemně provázaných individuí, která se 

nacházejí ve vzájemné interakci. 

V 70. letech se však opět začínají objevovat hlasy tvrdící, že i přes optimismus období 

předchozího je třeba vrátit se k úvahám o účincích médií, přestože nikoli mechanistických a 

zároveň spíš dlouhodobých a nepřímých43. Do tohoto období spadají například teorie 

sociálního učení či teorie sociální konstrukce reality. 

Fáze představ o účincích médií, nazývaná obvykle fází tzv. dohodnutého vlivu médií44, 

jejíž počátek bývá obvykle zasazován na přelom 70. a 80. let a která trvá doposud, uvažuje na 

jednu stranu o médiích jako mocných, na druhou stranu v ní hlasitě zaznívají hlasy o tom, že 

publikum není pouhým pasivním příjemcem sdělení, ale aktivním činitelem v procesu 

komunikace, a disponuje tedy možnostmi účinky médií zmírňovat či měnit. Publikum je 

aktivní činitel mediální komunikace, který si z mediální nabídky vybírá a se sdělením nakládá 

dle vlastního uvážení. Publikum v této tradici není vnímáno jako „zasaženo“ sdělením, ale je 

zdůrazňováno, že se aktivně spolupodílí na tvorbě významu. Tento přístup více akcentuje 

motivace členů publika, vztahy v rámci publika apod.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
39 Viz např. Jirák, J. – Köpplová, B. Média a společnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, McQuail, D. Teorie masové 
komunikace. Přeložili Jan Jirák, Marcel Kabát. 2. vyd. Praha : Portál, 2002 
40 McQuail, D. Teorie masové komunikace. Přeložili Jan Jirák, Marcel Kabát. 2. vyd. Praha : Portál, 2002, s. 360 
41 Tamtéž, s. 57 
42 Jirák, J. – Köpplová, B. Média a společnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, s. 162 
43 Tamtéž, s. 163-167 
44 Tamtéž, s. 167-171 
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1.4.2. Role médií v procesu socializace 
Jaký je vztah médií a socializace? Bernd Schorb tvrdí, že jejich úlohu lze nahlížet ze tří 

odlišných perspektiv45. Média podle něj mohou být vnímána jako: 

 

1. Faktory socializace 

2. Zprostředkovatelé socializace 

3. Nástroje socializace 

 

V prvním z pojetí, tj. v pojetí médií jako faktorů socializace, jsou média nahlížena jako 

jeden z faktorů socializace vedle dalších socializačních mechanismů, jako je například škola, 

rodina apod. Jedná se nejběžnější pojetí socializace. Média v této perspektivě nabízejí 

informace o světě, s nimiž však jedinec aktivně nakládá. 

Pro druhé dvě pojetí je společné, že jsou v nich média uvažována jako využitelná coby 

výchovné mechanismy – počítá se s tím, že média mají vliv a přispívají k socializaci jedince. 

V perspektivě médií coby zprostředkovatelů socializace jsou uvažována média a typy pořadů, 

které slouží přímo k didaktickým a socializačním účelům. Příkladem může být Sezamová 

ulice nebo české Kostičky. V poslední perspektivě médií jako nástrojů socializace je 

uvažován především takový přístup k médiím, který je účelově využívá v procesu socializace 

(může se jednat např. o dokumentaci náležitého/nenáležitého chování s pomocí novinového 

článku apod.). 

 

 

1.4.3. Povaha společenských norem a hodnot 
Předpoklad socializačních účinků médií operuje s myšlenkou, že média zobrazují 

modely chování a prostřednictvím symbolických sankcí zobrazují a šíří v dané společnosti 

platné normy46. Otázkou, již je možné položit, je, v čí prospěch se tak děje – jinými slovy, 

jakého charakteru jsou zobrazované normy. Mají konsensuální povahu, či jde o normy, které 

dominantní skupiny ve společnosti „diktují“ skupinám, které se na moci nemohou z různých 

důvodů (ať již jde o přístup k výrobním prostředkům, pohlaví, rasu, věk atp.) podílet takovou 

měrou?  

 

                                                 
45 Dále srov. Hüther, J. – Schorb, B. (ed.). Grundbegriffe Medienpädagogik. 4. vyd. München: KoPäd, 2005, s. 
386-386 
46 McQuail, D. Teorie masové komunikace. Přeložili Jan Jirák, Marcel Kabát. 2. vyd. Praha : Portál, 2002, s. 393 
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Nejprve je nutné ujasnit, co je pojmem norma myšleno. Existuje totiž rozdíl mezi 

normou jakožto označením jednání, jež je běžné, obvyklé, a mezi normou jakožto 

předepsanou formou chování udržovanou užíváním sankcí47. Mezi oběma pojetími existuje 

jasná hranice (a to přestože ji kulturní praxe často stírá48), jelikož druhé z obou pojetí normy 

se na rozdíl od prvního opírá o představu reality jakožto historicky podmíněné sociální 

konstrukce.  

Sociologické pojetí norem považuje normy za konkrétní principy či zásady, o nichž se 

předpokládá, že se jimi lidé v dané společnosti budou řídit, a odlišuje je od abstraktních 

hodnot, tj. nekonkrétních představ o tom, co je správné49. Tyto žádoucí formy chování jsou 

podporovány tzv. sankcemi, tj. odměnami či tresty, které podporují konformitu a chrání před 

deviantním chováním50. Normy jsou získávány v procesu socializace a sociálního učení a 

pouze jedinec, který je zná a dodržuje, může být kompetentním aktérem ve společnosti51. 

Jiné pojetí norem je typické pro strukturalistické myslitele a myslitelky – normy jsou 

v jejich myšlení neseny strukturami, a ocitají se tak mimo lidské jedince52. Tyto sociální 

struktury jsou vytvářeny opakujícími se organizacemi a uspořádáním lidských vztahů na 

základě vzorců53. Do protikladu ke strukturalistickému pojetí struktur jakožto omezujících a 

determinujících aktéry a jejich jednání je možno postavit teorii jednání, jež uvažuje o tom, že 

normy jsou neseny jednáním aktérů a rozvíjeny prostřednictvím symbolického vyjednávání54. 

Francouzský filozof Michel Foucault v souvislosti s normami užívá pojmu „normování“ 

– to je součástí disciplinujícího charakteru institucí, jímž jsou těla spoutávána55.  To znamená, 

že těla jsou v jeho pojetí přímo pohroužena do pole politického, přičemž vztahy moci na ně 

bezprostředně působí, zmocňují, označují je, cvičí je, nutí je pracovat, vyžadují od nich, aby 

se vykazovala jistými znaky. Politické obsazování těl je spjato s jejich ekonomickým 

využitím. Tělo se stává užitečným nástrojem, je-li zároveň tělem produktivním a tělem 

                                                 
47 Baker, Ch. Slovník kulturálních studií. Přeložila Irena Reifová, Kateřina Gillárová a Michal Pospíšil. 1. vyd. 
Praha: Portál, 2006. s. 132 
48 Tamtéž, s. 132 
49 Giddens, A. Sociologie. Přeložil Jan Jařab. 1. vyd. Praha: Argo, 1999, s. 32 
50 Tamtéž, s. 562 
51 Baker, Ch. Slovník kulturálních studií. Přeložila Irena Reifová, Kateřina Gillárová a Michal Pospíšil. 1. vyd. 
Praha: Portál, 2006. s. 132 
52 Tamtéž, s. 132 
53 Tamtéž, s. 181 
54 Tamtéž, s. 132 
55 Tamtéž, s. 132 



16 

podřízeným56. Subjekty jsou tak produkovány v rámci procesu disciplinarizace tím, že jsou 

tříděny a pojmenovávány i prostřednictvím „normování“57. 

 

Jaká je tedy povaha společenských norem, jejichž osvojení si je (podle definice 

socializace zmíněné výše) podstatou socializace?  Jan Keller definuje tři hlavní názorové 

proudy, které odpovídají různě. Jejich základní myšlenková východiska definuje následujícím 

způsobem58.  

Konsensuální teorie vycházejí z představy řádu zakládajícího se na nepsané úmluvě 

všech jejích členů o pravidlech, jimiž je třeba se řídit, a to v zájmu maximalizace výhod 

plynoucích ze vzájemné spolupráce (jedná se tedy o sociologickou parafrázi filozofického 

konceptu společenské smlouvy). Ze vzájemného soužití plynou výhody všem členům 

společnosti. Normy, k jejichž dodržování se tedy členové společnosti zavazují, mají 

konsensuální povahu, neboť jsou všeobecně prospěšné.  

Východiska všech konsensualistických teorií jasně formuloval zakladatel strukturního 

funkcionalismu Talcott Parsons, když tvrdil, že sociální řád je založen na základním konsensu 

ohledně hodnot a norem59. Jen za této podmínky se sociální řád může reprodukovat60. Keller 

upozorňuje, že z takovéhoto přístupu však plyne jedno ze základních nebezpečí 

konsensuálních teorií – naznačují, že nedojde-li ke shodě na základních normách a 

hodnotách, nebude společnost fungovat61. V Parsonsově strukturním funkcionalismu však je 

skryt i další problém týkající se tématu norem – tím, že neobjasňuje původ norem, jelikož je 

považuje za dané, uniká mu, že normy a hodnoty jsou pouze v nestejné míře normami a 

hodnotami všech62. 

 

Konfliktualistické teorie naproti tomu vycházejí z přesvědčení, že jakýkoli společenský 

řád vyhovuje pouze některým skupinám dané společnosti, ostatní skupiny jsou k participaci 

na řádů donuceny. Jednotlivé teorie konfliktu se navzájem liší tím, jaká kritéria považují za 

rozhodující pro to, které skupiny budou privilegovány, a které budou naopak 

                                                 
56 Foucault, M. Dohlížet a trestat. Přeložil Čestmír Pelikán. Praha: Dauphin, 2000, s. 60  
57 Baker, Ch. Slovník kulturálních studií. Přeložila Irena Reifová, Kateřina Gillárová a Michal Pospíšil. 1. vyd. 
Praha: Portál, 2006. s. 132 
58 Dále srov. Keller, J. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: SLON, 2005, s. 100 
59 Funkcionalismus (především Parsonsova žáka Roberta Kinga Mertona) našel své uplatnění i v rámci 
mediálních studií v rámci zkoumání vztahu médií a sociální integrace. Viz  McQuail, D. Teorie masové 
komunikace. Přeložili Jan Jirák, Marcel Kabát. 2. vyd. Praha : Portál, 2002, s. 104-106 
60 Keller, J. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: SLON, 2005, s. 101 
61 Tamtéž, s. 102 
62 Tamtéž, s. 106 
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diskriminovány63. Normy převládající ve společnosti tak jsou normami dominujících skupin 

(např. bílých heterosexuálních mužů střední třídy apod.). Rozdíl mezi oběma přístupy 

charakterizuje Keller následujícím způsobem: „Prvé paradigma ve všech případech 

zdůrazňuje aspekt koordinovanosti sociálních aktivit, což lidem umožňuje účinněji sledovat 

určité nadosobní hodnoty spjaté obvykle s potřebami celku, a tím zároveň realizovat vlastní 

emancipaci. Druhé paradigma u těchže kategorií klade naopak důraz na jejich utlačivé 

kvality, které plynou z toho, že jedni mohou realizovat „své zájmy vždy jen na úkor druhých. 

Případná emancipace některých je tak vždy vykoupena diskriminací ostatních.“64 

 

Posledním názorovým proudem, který se nějak vyrovnává s otázkou, jakým způsobem 

je ve společnosti udržován řád, a jaká je tedy povaha společenských norem, je interpretativní 

přístup.65 Jan Keller zdůrazňuje, že tento přístup není představován jedinou školou (hlavními 

směry, které jej reprezentují, jsou podle Kellera symbolický interakcionismus a 

fenomenologická sociologie), přesto však je možné nalézt rysy, jež jsou interpretativnímu 

přístupu společné66. 

Lidé jednají na základě významů, které přikládají světu kolem nich, přičemž tyto 

významy jsou vytvářeny a neustále znovu-vyjednávány v nových  sociálních situacích, 

v nových interakcích s ostatními. Keller přistup interpretativismu shrnuje: „Společnost je 

výtvorem svých členů. Není nikdy výtvorem hotovým, minutu po minutě je svými členy stále 

znovu předělávána. Tato teze má pochopitelně velký demokratizační význam. Společnost není 

tvořena velkými osobnostmi za přihlížení žasnoucích mas. Každý si dělá svůj svět sám a má 

ho přesně takový, jakým si ho, spolu s druhými lidmi, dokázal učinit. Významy se přidělují v 

průběhu všedních, každodenních interakcí. Nejsou nikým nadekretovány dopředu a již vůbec 

nejsou nezměnitelné.“67 

Na rozdíl od předchozích dvou přístupů, tj. teorií konsensu a teorií konfliktu, Keller 

nedefinuje, jakou povahu interpretativní přístup přisuzuje společenským normám. Lze to však 

odvodit z metodologie vědecké práce, jež je pro tento přístup typická.  

                                                 
63 V kontextu mediálních studií nacházejí konfliktualistické teorie své uplatnění například v třídní, rodové, 
národnostní apod. perspektivě zkoumání masových médií. Viz např. McQuail, D. Teorie masové komunikace. 
Přeložili Jan Jirák, Marcel Kabát. 2. vyd. Praha : Portál, 2002, s. 290-294 
64 Keller, J. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: SLON, 2005, s. 117 
65 Tamtéž, s. 129 
66 Tamtéž, s. 129 
67 Tamtéž, s. 130 
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Podle Iana Shapira68 je kvůli tomu, že se interpretativismus vyznačuje náklonností 

k fenomenální říši, pro interpretativní vysvětlování lidského jednání příznačné zkoumání 

toho, jaký smysl má skutek pro aktéra. Podstatou každého skutku je jeho smysl, který se 

vyjeví, vžijeme-li se do aktéra a odhalíme, jaký význam pro něj jednání mělo. Je zřejmé, že 

tento přístup nemůže postihovat ty rozměry jednání, jež jsou zatíženy nevědomými 

fenomény, např. ideologickou deformací apod. (Tato námitka ztrácí svůj význam v případě, 

že si interpretativismus nenárokuje kognitivní úplnost a nepřichází se zobecněními.)  

Tento přístup – tj. vžití se do konkrétního aktéra a představení si, jaký má pro něj dané 

jednání význam – lze částečně aplikovat i na nakládání se společenskými normami. Lze se 

tázat, jaký smysl mají pro konkrétního aktéra praktiky dodržování/nedodržování těchto 

norem. Zatímco tedy teorie konsensu tvrdí, že aktéři dodržují normy, jelikož je to pro ně 

výhodné, a teorie konfliktu oponují, že dodržování norem je de facto podrobení se idejím 

vládnoucích skupin (což implicitně vyplývá z charakteru norem jako norem „diktovaných“ 

právě těmito dominujícími skupinami), v interpretativistické perspektivě nelze činit takovéto 

zobecňující  soudy. Smysl jednání zahrnujícího dodržování/nedodržování norem je odlišný 

pro každého jednotlivého aktéra a mění se v závislosti na proměňující se sociálních situacích. 

Usuzování na povahu společenských norem jako takových je s interpretativním přístupem 

neslučitelné69. 

 

                                                 
68 Shapiro, I. Únik před realitou v humanitních vědách. Přeložil Milan Znoj. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, s. 
43-50 
69 Tamtéž, s. 45 
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2. Děti a televize 
 
2.1.  Jak děti rozumí televizi? 

Otázka, jak děti rozumí televizi, je v rámci tématu socializace médii u dětí zásadní. 

Obecná představa o vlivu médií (televize) na děti často pracuje s myšlenkou, že televize své 

dětské diváky „očkuje“ návody, jak se chovat, a že tito diváci nedisponují řádnými 

možnostmi, jak se televiznímu vlivu aktivně postavit. Publikum – a dokonce ani dětské 

publikum – však není tvořeno „prázdnými nádobami“, které by média plnila konkrétními 

obsahy. Publikum totiž nepřijímá pasivně vše, co je mu předkládáno, ale s mediálními 

sděleními aktivně nakládá70. 

 

Schopnost chápat mediální obsah či jeho jednotlivé části a jednotlivé obsahy mezi sebou 

vzájemně porovnávat se u dětí vyvíjí v závislosti na rozvoji kognitivních schopností71. 

Vývojová psychologie nejčastěji vychází z dělení psychologa Piageta, který rozděluje fáze 

vývoje dítěte takto72: 

 

1. Sensomotorické stadium: od narození do 2 let života (poznávání světa 

prostřednictvím smyslů, fyzických kontaktů, počátek záměrného chování) 

2. Předoperační stadium: od dvou do sedmi let (počátek symbolického myšlení, dítě se 

učí poznávat vtzahy symbolů a věcí, avšak pouze těch, které reálně existují a jsou 

poznatelné smysly, myšlení je egocentrické) 

3. Stadium konkrétních operací: od sedmi do dvanácti let (dítě již samostatně uvažuje o 

konkrétních existujících událostech či objektech, a to i o těch, které nejsou aktuálně 

dostupné) 

4. Stadium formálních operací: po dvanáctém roce (rozvíjí se schopnost přemýšlet o 

abstraktních pojmech) 

 

                                                 
70 Gunter, B. – McAleer, J. Children and television. 2. vyd. Londýn: Routledge, 1997. s. 39 
71 Viz např. Vágnerová, M. Vývojová psychologie I. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 
72 Podle Sloboda, Z. Vliv médií na socializaci dětí: vliv televize na utváření genderové identity dětí. Praha: 
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, 2005, s. 22 
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S rozvojem poznávacích schopností dítěte se rozvíjí i jeho schopnost rozumět 

mediálním obsahům. Vychází se zde z toho, že rozumění mediálním obsahům představuje 

soubor dovedností, které si dítě v průběhu svého vývoje postupně osvojuje73. 

V souladu s tím většina výzkumů zabývajících se vývojem dětské schopnosti porozumět 

mediálním obsahům zdůrazňuje, že k tomuto vývoji dochází s postupujícím věkem74. Přestože 

věk není jediným kritériem pro rozvíjející se schopnost rozumět mediálním obsahům, jedná se 

o kritérium nejdůležitější právě s ohledem na postupně se rozvíjející kognitivní schopnosti 

dítěte. (Dalším kritériem pro míru porozumění mediálnímu obsahu může být například 

sociální či etnická blízkost nabízeného materiálu – čím jsou události a postavy mediálního 

obsahu sociálně a etnicky bližší dětskému divákovi, tím existuje větší šance, že míra 

porozumění danému obsahu bude vyšší75.) 

 

Vidění světa dětmi předškolního věku je nekomplikované, myšlení je v době před 

šestým až sedmým rokem života spjato s událostmi a objekty, jež se nacházejí v 

bezprostředním okolí dítěte a zároveň mají vztah k dítěti samotnému, jelikož myšlení je v této 

době silně egocentrické76. Porozumění tomu, co dítě sleduje v televizi, může v této době činit 

jistý problém – například děti kolem 4 a 5 let si vzpomenou na jednotlivé části pořadu, avšak 

nejsou schopny z nich sestavit kompletní příběh77. Jedná se o důsledek spjatosti dětského 

myšlení s přítomností a s tím, co reálně, hmatatelně je, fenomenismus je pro předškolní dítě 

typický78. Některé studie ukazují, že podobné problémy mohou děti zažívat i v souvislosti s 

programy speciálně určenými předškolním dětem79.  

Myšlení dítěte mezi sedmi až dvanácti lety je sice stále odlišné od myšlení dospělých, 

přesto však již vykazuje jisté znaky mentální vyspělosti. Dítě si postupně osvojuje schopnost 

shrnout zhlédnutý televizní materiál, a to i vlastními slovy. Osmileté děti již bez problémů 

rozumí pořadu, který je určen pro ně a má pro ně relevanci, jinak je tomu zatím s pořady 

primárně určenými dospělým – děti často nejsou schopny propojovat jednotlivé scény, 

odhadovat děj či motivace aktérů na základě dřívějších scén (tato schopnost se začíná 

objevovat kolem desátého roku.)80  

 
                                                 
73 Gunter, B. – McAleer, J. Children and television. 2. vyd. Londýn: Routledge, 1997. s. 41 
74 Tamtéž, s. 41 
75 Tamtéž, s. 45 
76 Vágnerová, M. Vývojová psychologie I. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. s. 130 
77 Gunter, B. – McAleer, J. Children and television. 2. vyd. Londýn: Routledge, 1997. s. 42 
78 Vágnerová, M. Vývojová psychologie I. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. s. 130 
79 Gunter, B. – McAleer, J. Children and television. 2. vyd. Londýn: Routledge, 1997. s. 42 
80 Tamtéž, s. 43-45 
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Vývoj toho, co oni sami nazývají mediální kompetencí, přehledně shrnují Theunert, 

Lenssen a Schorb v následující tabulce81: 

 

Tabulka č. 1 – vývoj mediální kompetence dětí 

Věk  Kognitivní 
schopnosti  

Sociálně-morální 
schopnosti  

Schopnosti 
vztahující se k 
televizi 

3-6  Myšlení je spojeno s 
tím, co je součástí 
bezprostředně 
viděného okolí.  

Vztahy jsou 
pojímány pouze 
egocentricky.  

Obrazy a postavy 
jsou zaznamenány, 
když se 
bezprostředně týkají 
dětského Já.  

6-10 Na konkrétních 
případech jsou různé 
aspekty myšlenkově 
zpracovávány, určité 
formy jednání jsou 
hodnoceny.   

Situace jsou 
hodnoceny na 
základě (ve vztahu 
k) opaku. Tímto 
způsobem hodnotí 
dítě i sebe – na 
základě vztahování 
se k opaku.  

Obsahy a osoby 
vztahující se k 
vlastnímu životu 
jsou vnímány v 
širších dějových 
kontextech, nejprve 
na úrovni epizod, 
později na úrovni 
celých příběhů. Dítě 
již je schopno 
rozlišovat různé 
druhy pořadů.  

10-13  

Jsou chápány 
abstraktní souvislosti 
a vyvíjí se schopnost 
generalizace.  

Vytváří se schopnost 
nahlížet na situace, 
události a lidi 
z různých úhlů 
pohledu. Vztahy je 
dítě schopno 
pozorovat i 
nezúčastněně.  

Recepce je řízena 
vlastními zájmy, 
které se již netýkají 
pouze 
bezprostředního 
okolí. Je již 
zformována 
schopnost chápat 
formální, 
dramaturgické a 
obsahové dimenze 
televizních 
programů.  

  

 

Schopnost dítěte rozumět mediálním obsahům se tedy vyvíjí s věkem. Tak, jak se rozvíjí 

dětská schopnost rozumět světu kolem sebe, tak se rozvíjí i schopnost rozumět televizi. Stejně 

jako postupem času začínají být děti schopné vynášet morální soudy o osobách kolem sebe, 

stejně tak začínají být s postupujícím věkem schopny morálně soudit i fiktivní postavy, které 
                                                 
81 Theunert, H. – Lenssen, M. – Schorb, B. „Wir gucken besser fern als ihr!“ Fernsehen für Kinder. München: 
KoPäd, 1995, s. 49 
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vídají na televizní obrazovce. Otázka, již je možné si položit, však zní: jsou to znalosti a 

morální postoje z reálného života, které determinují soudy o televizních postavách a 

událostech, či naopak televize sama má určitý vliv na dětské vnímání toho, co je „dobré“ a 

„špatné“ v jejich skutečném světě? 

 

2.2. Děti a socializace médii 
Podle Guntera a McAller výzkumy ukazují, že míra, do níž může mít televize účinky na 

postoje a jednání svého (i dětského) publika, závisí z velké části na tom, zda jsou obsahy 

nabízené televizí vnímány jako „reálné“82. Obecně řečeno – čím více je televizní obsah 

vnímán jako reálný, tím větší bude mít vliv na svého diváka. 

Je třeba si uvědomit, že jako „reálné“ mohou být vnímány i mnohé fiktivní pořady, např. 

seriály. „Většina diváků nikdy nebyla na operačním sále, v soudní síni, na policejní stanici, ve 

vězení či zasedacím sále velké společnosti. Mnohé z toho, co vědí o těchto různých místech, 

se naučili z televize. Děti mají samozřejmě ještě méně životních zkušeností než dospělí, proto 

také mohou být mnohem snadněji oklamány tím, co vidí v televizi.“83  

 

 

 2.2.1. Teorie vzorů 
Dokonce ani dětské publikum není pouhým pasivním příjemcem mediálního sdělení. 

Upozorňuje na to například současná mediální pedagogika, která v úvahách o vztahu dětí, 

médií a socializace pracuje především s teorií sociálního učení, konkrétněji s Bandurovou 

teorií vzorů, která z obecnější teorie sociálního učení vychází.  

Teorie sociálního učení se pokouší vysvětlit, jak jednotlivci pozorují činnosti jiných lidí 

a jak se pokoušejí přijmout tyto vzorce jednání jako modely pro vlastní jednání. V centru 

zájmu této teorie je proces nápodoby chování, která je postupně posilována pozitivními 

výsledky84. 

Tato obecná teorie sociálního učení může být uplatněna i v procesu ovládnutí nového 

typu chování na základě médii nabízených vzorů. Tento proces nazývají DeFleur a Ball-

Rokeach procesem modelování a rozdělují jej do šesti fází85: 

 

                                                 
82 Tamtéž, s. 46 
83 Tamtéž, s. 47 
84 DeFleur, M. – Ball-Rokeach, S. Teorie masové komunikace. Přeložili Jan Jirák a Otakar Šoltys. 1. vyd. Praha: 
Karolinum, 1996, s. 221-222 
85 Tamtéž, s. 224-225 
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1. Jedinec (člen publika) pozoruje model, který je zapojen do určitého vzorce 

chování v jeho okolí (v mediálním obsahu). 

2. Chování modelu je pozorovatelem (členem publika) shledáno jako natolik 

atraktivní, že člen publika cítí potřebu se s modelem identifikovat (pozorovatel 

věří, že je jako model, či chce být jako model). 

3. Člen publika poznává (či nevědomě dospívá k závěru), že chování modelu je 

funkční (tj. že přinese výsledky, bude-li napodobováno). 

4. V podmínkách, do nichž je model zasazen, se následně pozorovateli (členu 

publika) vybaví chování modelu, které následně napodobí. 

5. Toto napodobování je odměněno, a dochází tak k upevnění daného typu 

(vzorce) chování (tj. dochází ke spojení mezi podněty a modelovou situací). 

6. V důsledku odměny dochází k opakování daného typu jednání (respektive 

zvyšuje se pravděpodobnost tohoto opakování). 

 

DeFleur a Ball-Rokeach však zároveň upozorňují: „Jen proto, že jsou v mediálním 

obsahu různé formy chování široce zobrazovány, se nedá předpokládat, že budou široce 

přijímány. Každý takový předpoklad je nepodložený a ve skutečnosti je nepřijatelně blízko 

předpokladům stojícím za teorií zázračné střely.“86  

Podobné stanovisko zastává i současná (německá) mediální pedagogika, která 

kombinuje teorii vzorů s přístupem k dětskému publiku coby aktivnímu činiteli komunikace. 

Přístup mediální pedagogiky lze demonstrovat na tom, jakým způsobem popisuje způsob 

identifikace dětských diváků s hrdiny a hrdinkami kreslených seriálů. „Do postav děti 

projektují svá přání a své sny; porovnávají s nimi své představy, ať již současné či týkající se 

budoucnosti. Hledají shodu mezi prezentovanými vzory chování a typy osobností a mezi 

sebou samými tím, že se je pokoušejí vsadit do svých vlastních vzorů. Co se hodí, použijí tak, 

aby odráželo jejich přání a posilovalo jejich vlastní představy. Co se hodí jen částečně, je 

přemodelováno tak, aby prvky, jež nevyhovují, byly eliminovány, naopak takové, které jsou 

nutné, doplní. Děti inscenují hry se záměnami mezi tím, co je skutečné, a tím, co je 

předkládáno médii. Základem je vlastní realita, životní podmínky a představy, které mají děti 

za účelem překonání různorodých požadavků, které na ně život klade. To, co ve svých 

obsazích nabízejí kreslené filmy, není jednoduše přebíráno, spíše je to přizpůsobeno 

                                                 
86 Tamtéž, s. 226 
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konkrétním, již existujícím vzorům. (…) Mediální předlohy dodávají výplň pro konkrétní 

vzory, které vznikají v reálném dětském světě.“87  

Že nelze předpokládat, že dítě pouze pasivně přijme za své to, co je mu médii 

předkládáno, o tom svědčí i různost v zacházení se vzory, které média nabízejí88: 

 

1. Dítě se identifikuje s postavami, které se mu nějakým způsobem podobají a 

připomínají mu jeho vlastní život.  

2. Dítě se identifikuje s ideálem, což mu umožňuje alespoň symbolicky 

dosáhnout něčeho, co ve skutečnosti dostupné není, resp. uspokojit potřebu, 

kterou dítě cítí jako zásadní a která v jeho skutečném životě není příliš 

uspokojena.  

3. Dítě může mít potřebu identifikace s negativně hodnocenou postavou, která 

přestupuje normy, může být pro ně něčím atraktivní. 

 

Na základě výše popsaného je zřejmé, že teorie vzorů (s níž pracuje mediální 

pedagogika) je zaměřena především na individuální činnost, na což upozorňují i DeFleur a 

Ball-Rokeach89. Uvažujeme-li v celé této práci i v její následující empirické části média jako 

potenciální nástroje kontroly ve společnosti (tím, že se podílejí na podobě sdílených představ 

lidí o tom, co je správné), nejeví se teorie vzorů být zcela vhodným přístupem. Vhodnějším 

přístupem může být přístup teorie společenského očekávání, které se DeFleur a Ball-Rokeach 

rovněž věnují90. 

 

 

2.2.2. Teorie společenského očekávání 
Východiskem pro úvahy o médiích jako zdrojích společenského očekávání je 

sociologické porozumění podstatě lidských skupin.  

Všechny skupiny jsou vnitřně organizovány na základě vzájemně přijímaných pravidel, 

která zajišťují definice toho, co je možné nazvat „správné“ chování, předvídatelnost a 

pochopení chování ostatních členů skupiny. Z těchto pravidel meziosobní interakce vyrůstají 

vzorce, jež se souhrnně nazývají sociální organizace/organizace společnosti. 
                                                 
87Theunert, H. – Schorb, B. (ed.). Begleiter der Kindheit. München: BLM, 1996, s. 152 
88 Sloboda, Z. Vliv médií na socializaci dětí: vliv televize na utváření genderové identity dětí. Praha: Univerzita 
Karlova, Filozofická fakulta, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, 2005, s. 20 
89 Tamtéž, s. 227 
90 Následující kapitola viz DeFleur, M – Ball-Rokeach, S. Teorie masové komunikace. Přeložili Jan Jirák a 
Otakar Šoltys. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996, s. 227-234 



25 

Míra formálnosti či velikost takovéto sociální organizace se může různit, přičemž však 

platí, že pro každou z těchto skupin (manžel a manželka, armáda, společnost jako celek) platí, 

že činnosti se v jejím rámci dějí na základě sdílených pravidel, která definují očekávané 

jednání konkrétních členů skupiny.  

Základní členění sociální organizace lze popsat pomocí čtyř základních konceptů: 

normy, role, statusy a sankce. Normy jsou v tomto pojetí chápány jako obecná pravidla, která 

se vztahují na všechny členy dané skupiny s předpokladem, že je všichni tito členové budou 

dodržovat. Mohou pokrývat široké spektrum činností a oblastí – od norem, jichž se držíme při 

telefonování, po normu „nezabiješ“. Aby daná skupina mohla fungovat, je bezpodmínečně 

nutné, aby lidé měli tyto normy osvojené.  

Role představují rovněž pravidla, ale taková, která se vztahují k určitým pozicím 

v rámci skupiny. Příkladem může být odlišnost rolí, které jsou přisuzovány muži a ženě. 

Společenské role údajně pomáhají jednotlivým aktérům koordinovaně dosáhnout cílů, jichž 

by jako jednotlivci nedosáhli – klíčovou představou zde je specializace činností a vzájemná 

závislost. Každá specializovaná funkce v rámci systému tak má svoji úlohu a výsledek je vždy 

víc než pouhý agregát jednotlivých funkcí. Aby mohla skupina na tomto principu úspěšně 

fungovat, je bezpodmínečně nutné, aby každý jedinec v rámci skupiny měl osvojenou nejen 

vlastní roli, ale aby disponoval i představou o tom, co lze očekávat od jiných rolí, tj. aby měl 

v mysli určitou „mapu rolí“. 

Status označuje, jakou mocí, autoritou a prestiží konkrétní člen skupiny disponuje. Aby 

skupina fungovala, je nutné, aby byl každý její člen schopen sociální statusy rozeznávat a na 

jejich základě se k jiným choval. 

Sankce jsou nástrojem, jímž se v rámci skupiny uplatňuje kontrola. „Lidská přirozenost 

je, jaká je, a proto vždy existují tendence k deviantnímu chování. Lidé překračují normy; 

zanedbávají plnění očekávaných rolí; vzpírají se přáním a rozkazům mocných; odmítají 

uznávat status těch, kteří se těší společenské úctě. Takové úchylky porušují fungování 

skupiny jako systému předvídatelného sociálního chování, a tak omezují účinnost dosažení 

cílů a činí život pro většinu členů stresující. Z těchto důvodů jsou na devianty uplatňovány 

sankce, jež se snaží odstrašit ty, kteří by mohli o takových přestupcích uvažovat. Odměňováni 

jsou ti, kteří jsou nápadně konformní a pomáhají skupině v dosažení jejích cílů.“91 

 

                                                 
91 Tamtéž, s. 231 
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Teorie společenského očekávání, s níž pracují DeFleur a Ball-Rokeach, předpokládá, že 

významným zdrojem vzorců sociální organizace jednotlivých skupin jsou právě masová 

média, která ve svých obsazích popisují a zobrazují normy, sankce, role a statusy specifické 

pro jednotlivé typy skupin. 

Podstatu teorie sociálního očekávání DeFleur a Ball-Rokeach shrnují: „Teorie 

sociálního očekávání se tedy týká socializačního vlivu masové komunikace, který je 

výsledkem zobrazování stálých vzorců skupinového života.“92 Základní myšlenky teorie 

společenského očekávání DeFleur a Ball-Rokeach shrnují v následujících šesti bodech: 

 

1. Mediální obsahy zobrazují vzorce sociální organizace v podobě norem, rolí, 

statusů a sankcí. 

2. Tato zobrazení mohou, ale i nemusí být pro určitý typ skupiny autentická 

(důvěryhodná). 

3. Nehledě na vztah zobrazovaných vzorců ke skutečnosti členové publika jejich 

definice přijímají a ty se stávají jejich naučenými množinami sociálního 

očekávání toho, jak by se členové konkrétní skupiny měli chovat. 

4. Tato očekávání jsou součástí apriorního chápání chování ve skupinách, v nichž 

členové publika ještě ani nemusí být členy. 

5. Množiny sociálního očekávání v jednotlivých skupinách získané z médií se 

stávají součástí obecné znalosti o sociálním pořádku.  

6. Definice vytvářené těmito očekáváními poskytují návody k tomu, jak se chovat 

v různých skupinách. 

 

Příklady, jakou úlohu může hrát sociální očekávání v utváření návodů toho, jak se 

chovat v různých skupinách, mohou poskytovat například teorie genderové socializace. „… 

genderově podmíněná očekávání se přenášejí na děti skrze socializaci. (…) Genderová 

socializace má někdy podobu vědomého úsilí, které posiluje genderová očekávání 

explicitními odměnami či tresty.“93 Na jiném místě Curran a Renzetti zároveň upozorňují, že 

významným zdrojem definic společenského očekávání jsou právě masová média94.  

Stejně jako výše zmíněná modelová teorie se teorie sociálního očekávání pokouší o 

vysvětlení dlouhodobého a nepřímého vlivu médií, když se pokouší ukázat, že lidé mohou 

                                                 
92 Tamtéž, s. 232 
93 Curran, D. – Renzetti, C. Ženy, muži a společnost. Přeložil Petr Pavlík. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, s. 93 
94 Tamtéž, s. 182-183 
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(vědomě i nevědomě) využívat masová média jako zdroje očekávání o podobě vztahů v rámci 

sociální organizace. DeFleur a Ball-Rokeach zdůrazňují to, že teorie sociálního očekávání je 

spíše než čímkoliv jiným relativně širokým konceptuálním rámcem, který pomáhá při 

objasnění toho, jakou úlohu mohou média hrát v dlouhodobé socializaci lidí ve společnosti, 

v níž jsou média dostupná v široké míře. Proto – přestože je teorie sociálního očekávání 

zařazena do kapitoly Děti a socializace médii – nelze ověřovat tuto teorii přímo na 

konkrétním vzorku publika, tedy ani na publiku definovaném věkem, na dětech. Jedná se 

spíše o přístup, který pomáhá „organizovat a interpretovat vztahy mezi různými kategoriemi 

mediálního obsahu v dlouhodobých vlivech na jedince a společnost“95. Z tohoto přístupu 

vychází i následující empirická část práce, která se chce prostřednictvím kvalitativní obsahové 

analýzy ptát po tom, jakým způsobem jsou v pořadu pro předškolní děti Kostičky 

zobrazovány normy a sankce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 DeFleur, M. – Ball-Rokeach, S. Teorie masové komunikace. Přeložili Jan Jirák a Otakar Šoltys. 1. vyd. Praha: 
Karolinum, 1996, s. 234 
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3. Kvalitativní obsahová analýza: Kostičky a zobrazování 
norem a sankcí 

Kostičky jsou desetiminutovým televizním pořadem pro předškolní děti, který sami jeho 

tvůrci na internetových stránkách České televize popisují takto: „Klaun Kostkáč provází děti 

světem dospělých pomocí her, písniček, říkadel a dětské fantazie. Malí diváci se dozvídají pro 

ně přijatelnou formou řadu informací, např. o řemeslech, ekologii, materiálech, zvířatech, 

rostlinách, základech společenského chování, dopravních pravidlech, apod.“ Pořad si tedy 

klade za cíl zprostředkovat předškolním divákům existující svět a pravidla v něm platná.  

 

 

3.1. Plán výzkumu 
 

3.1.1. Konceptuální rámec  
Média jsou jedním z významných zdrojů informací o světě, i z toho důvodu bývají často 

pokládána za jeden ze socializačních faktorů. Téma socializace médii není zcela 

neproblematické, o čemž svědčí i skutečnost, že pohled na účinky médií na jedince i 

společnost (přičemž právě předpoklad těchto účinků je stavebním kamenem představy o 

socializačním vlivu médií) se v perspektivách jednotlivých teoretických přístupů i autorů a 

autorek liší (více viz např. kapitola 1.4.1. Účinky médií na společnost). Úvahy o 

socializačním vlivu médií komplikuje fakt, že publikum není pouhým pasivním příjemcem 

sdělení, jak bylo předpokládáno v raném období mediálních studií, ale z mediální nabídky si 

aktivně vybírá a s mediálními sděleními aktivně nakládá – teorie užití a gratifikace například 

uvažuje o tom, že publikum si z mediální nabídky vybírá za účelem uspokojení potřeb96, 

autoři a autorky spojení s kulturálními studii se zase snaží poukázat na to, že teprve v procesu 

čtení textu vzniká význam, a to na základě rozličných diskursů, jimiž jsou ovlivňována 

jednotlivá publika97.  

Nacházíme se ve fázi takových odborných úvah o médiích, které sice pracují s aktivitou 

publika, zároveň však počítají i s relativně silnými médii – současná fáze vývoje teorie, která 

trvá od přibližně 80. let doposud, bývá nazývána např. fází „dohodnutého“ vlivu médií98. I 

pokud nepovažujeme publikum za pasivní element, přesto je třeba se zabývat tím, jaké 

                                                 
96 Viz např. McQuail, D. Teorie masové komunikace. Přeložili Jan Jirák, Marcel Kabát. 2. vyd. Praha : Portál, 
2002, s. 349-352 
97 Tamtéž, s. 124-126 
98 Tamtéž, s. 363 
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informace o světě média poskytují, jaké ve svých obsazích nabízejí modely chování, jaké a 

jakým způsobem zobrazují normy, sankce, sociální role a statusy. Vycházíme-li z obecné 

představy socializace jako nástroje udržení kontroly ve společnosti, je možné tázat se tak i po 

tom, do jaké míry mohou média fungovat jako svébytný nástroj kontroly a legitimizace 

stávající podoby řádu. Opěrným bodem pro toto tázání se může autorce sloužit především 

teorie společenského očekávání, podrobněji popsaná v kapitole 2.2. Děti a socializace médii. 

 

V případě Kostiček se jedná o takový typ pořadu, o jakém Schorb tvrdil, že přímo má za 

úkol socializovat (více viz kapitola 1.4.2. Role médií v procesu socializace) – média v tomto 

případě vystupují jako zprostředkovatelé socializace. Takový typ pořadu je pro výzkumníka 

zajímavý především ze dvou důvodů.  

Z hlediska obsahu se do podobného pořadu promítají představy tvůrců o tom, co by si 

děti měly osvojit, přičemž jejich představy mohou být zatíženy nejrůznějšími (vědomými i 

nevědomými) fenomény, např. ideologickou deformací (což samozřejmě nelze očekávat 

předem jako danost). V tomto smyslu může kvalitativní obsahová analýza daného pořadu 

přispět i k analýze základů společnosti, v níž pořad vzniká. 

Z hlediska možných účinků daného pořadu na dětské publikum je problém poněkud 

složitější. Jak již bylo v rámci této práce několikrát zdůrazněno, i dětští diváci jsou aktivní v 

nakládání s médii, aktivně si z mediální nabídky vybírají, stejně jako nakládají s mediálním 

sdělením (více viz kapitola 2. Děti a televize). Na skutečné účinky Kostiček na dětské diváky 

nelze v rámci této práce tedy usuzovat (mohlo by se však pokračovat jiným výzkumem, např. 

hloubkovými rozhovory s dětmi po zhlédnutí Kostiček). Přesto je třeba zdůraznit, že přestože 

není zcela zřejmé, do jaké míry má podobný typ pořadu (ostatně jako mediální obsahy 

obecně) na děti vliv, média představují významný zdroj informací o světě, v němž děti žijí, i 

proto je zajímavé zabývat se jejich obsahy. 

 

 
3.1.2. Výzkumná otázka 

Pro výzkumnici není zajímavé všímat si nějakého konkrétního jevu jako spíš toho, jak 

jsou zobrazovány a ospravedlňovány (resp. vysvětlovány) samotné základy, na nichž stojí 

konkrétní společnost, a jakým způsobem jsou tyto základy v rámci dětského pořadu 

předávány dál. Vychází z toho, že právě existence společenských norem a jejich dodržování je 

pro společnost konstitutivní, proto si klade otázku právě po charakteru těchto norem. Zároveň 

je pro výzkumnici zajímavé i zobrazování možných (pozitivních i negativních) sankcí, tj. 
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způsobů vymáhání dodržování norem, neboť i způsoby trestání a odměňování v mnohém 

vypovídají o charakteru dané společnosti. Výzkumná otázka tedy zní: Jakým způsobem jsou v 

Kostičkách zobrazovány normy a sankce? 

Je nutné si ujasnit, jakým způsobem budou na následujících stranách pojímány tyto 

„normy“. Autorka této práce vychází ze sociologického pojetí norem, které je považuje za 

konkrétní principy či zásady, o nichž se předpokládá, že se jimi lidé v dané společnosti budou 

řídit, a odlišuje je od abstraktních hodnot, tj. nekonkrétních představ o tom, co je správné99. 

Tyto žádoucí formy chování jsou podporovány tzv. sankcemi, tj. odměnami či tresty, které 

podporují konformitu a chrání před deviantním chováním100. Bude-li se na následujících 

stránkách hovořit o normách, vždy budou míněna společenská pravidla, která určují náležité 

chování v různých kontextech. V centru zájmu autorky přitom bude to, jakým způsobem jsou 

tyto společenské normy a případné sankce zobrazovány. 

 

 

3.1.3. Způsob analýzy dat 
Vzhledem ke stanovené výzkumné otázce bude použito metody kvalitativní obsahové 

analýzy, neboť je zřejmé, že prostřednictvím (tradičnější) kvantitativní obsahové analýzy by 

nebylo možné nalézt uspokojivé odpovědi. 

Postupy kvantitativní obsahové analýzy shrnuje Helmut Scherer takto: „Na rozdíl od 

hermeneutické analýzy je kvantitativní obsahová analýza vysoce strukturovaným a 

selektivním procesem. Tento postup vychází ze sociálněvědních metod měření a kvantifikace 

a při jeho použití se mediované obsahy zkoumají s ohledem na několik vybraných znaků. 

Charakteristickým rysem této metody je vysoká míra strukturovanosti a s tím  je spojen i 

vysoký stupeň ověřitelnosti. Při rozboru podléhá každý krok explicitně formulovaným 

pravidlům. Mezi další přednosti této metody patří možnost zpracovat velké množství textů 

(nebo jiných mediovaných obsahů) a výsledky řešení podrobit statistickým analýzám. 

Výsledky se pak navíc dají precizně a přehledně znázornit v číselných hodnotách, tabulkách a 

grafech.“101 Kvantitativní obsahová analýza pracuje se dvěma základními předpoklady: že 

propojení mezi vnější skutečností a daným jevem v mediálním textu bude ostatečně zřejmé a 

jednoznačné a že převažující význam textu je jednoznačně odvoditelný z frekvence výskytu 

                                                 
99 Giddens, A. Sociologie. Přeložil Jan Jařab. 1. vyd. Praha: Argo, 1999, s. 32 
100 Tamtéž, s. 562 
101 Scherer, H. Úvod do metody obsahové analýzy. In Reifová, I. a kol. Analýza obsahu mediálních sdělení. 
Z německých originálů přeložila Barbara Köpplová. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2004. s. 29. 
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jevu v rámci tohoto textu102. 

Kvantitativní přístup je pro potřeby této zcela zřetelně nedostačující. I pokud pomineme 

jiné nedostatky, jimiž se kvantitativní přístup vyznačuje103, nelze přehlédnout, že pro 

zkoumání obsahů, jež mohou být ovlivněny často nevědomými fenomény, je kvantifikace 

jako metoda nevhodná. Zároveň tážeme-li se po tom „jakým způsobem“, bylo by zcela mylné 

očekávat, že odpověď poskytne jakýkoli, byť sebepreciznější statistický přehled výskytu 

daného jevu. 

Kvalitativní obsahová analýza mediálního textu naproti tomu dokáže odhalovat ty 

struktury a argumentační postupy, které se nacházejí pod povrchem textu, stejně jako 

disponuje možnosti postihovat i takové autorské záměry, které jsou nezáměrné. Vzhledem ke 

stanovené výzkumné otázce je tedy kvalitativní obsahová analýza mediálního textu lepší 

volbou, neboť dokáže v rámci zkoumání dokumentu (v našem případě mediálního textu) 

odhalovat i na první pohled nezřejmé osobní i skupinové vědomé i nevědomé postoje, 

hodnoty či normy, jimiž je individuální či skupinové jednání podmiňováno104. V rámci 

analýzy tak budou hledány koncepty pojící se s normami, aby mezi nimi byly hledány 

vzájemné vztahy a argumentační postupy, které je objasňují. 

 

 

3.1.4. Strategie výběru 
Záměrem autorky této práce bylo to, aby zkoumané díly pořadu Kostičky byly díly 

aktuálními, tj. takovými, které jsou v současné době na obrazovce České televize dosud 

vysílány. Zároveň bylo žádoucí, aby se v samotném procesu výběru zkoumaných dílů 

zamezilo tomu, že by byl tento determinován subjektivními předpoklady a očekáváními 

autorky. Díly určené ke zkoumání proto byly vybírány náhodně – z období od června 2007 do 

prosince 2007 byl vybrán vždy ten díl Kostiček, který byl v daném měsíci vysílán Českou 

televizí jako první. Celkem se tak předmětem zkoumání stalo 7 dílů pořadu – seřadíme-li je 

chronologicky za sebou, jedná se o tyto díly: Lovec zvuků, Co by, kdyby, Bacily se nemyly, 

Hasič nebojsa, Bylo, nebylo, Smím, nesmím a Pozor, rychlá kola (doslovné přepisy 

zkoumaných dílů jsou součástí práce jako přílohy). Toto relativně nízké číslo zároveň 

umožnilo, že v rámci kvalitativní obsahové analýzy byly zkoumání podrobeny všechny 

možné aspekty pořadu. 
                                                 
102 McQuail, D. Teorie masové komunikace. Přeložili Jan Jirák, Marcel Kabát. 2. vyd. Praha : Portál, 2002, s. 
308-309 
103 Viz např. Hendl, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005, s. 69-72 
104 Tamtéž, s. 132 
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3.2. Analýza 
Před samotným počátkem analýzy je třeba povšimnout si určitých formálních aspektů 

Kostiček, především pak toho, co jednotlivé díly především spojuje – a to jsou výrazné 

postavy klauna Kostkáče a loutkového Kostkáčka.  

Klaun Kostkáč celým pořadem provází. Je to (většinou) sympatická postava 

v kostkovaném oblečení s veselou, pro Kostkáče typickou barevnou kombinací a s deštníkem 

podobně vzorovaným. Koho však má představovat? V rolích, do nichž postava Kostkáče 

vstupuje, lze vysledovat nápadný rozdíl mezi zvukovou a vizuální stránkou jeho prezentace. 

V obrazové oblasti  se Kostkáč objevuje v mnoha situacích – objevuje se v rolích kamaráda, 

bezradného dítěte, přísného soudce, narušitele společenských norem atp. Vždy předvádí 

reálné, avšak navzájem často se značně odlišující situace. V oblasti zvukové je naproti tomu 

jeho role jediná – mít vždy pravdu, vždy znát správnou odpověď a říkat ji dětskému divákovi 

s neotřesitelnou sebejistotou (na rozdíl od obrazové stránky pořadu stojí v rámci zvukové 

stránky Kostkáč vždy na té „správné“ straně). Zdá se, že nejvýznamnější rolí Kostkáče je 

dělat prostředníka mezi světem reálným a světem „televizním“, když předvádí situace, které 

dětští diváci znají či mohou znát (oblast obrazu), zároveň však i poučovat o tom, které jednání 

a z jakého důvodu je žádoucí, a které nikoliv (oblast zvuku). 

Druhou postavou, která se objevuje ve všech dílech, je loutkový Kostkáček – drobná 

loutka, zmenšená verze dospělého Kostkáče, se stále nevinným a důvěřivým úsměvem na 

tváři. Jeho výraz vzbuzuje sympatie již od pohledu, vzbuzuje i soucit v případech, kdy je mu 

ubližováno, a to je nejrůznějšími způsoby často. Je role v pořadu je rozmanitější než role 

Kostkáče. Zaprvé napodobuje dospělého Kostkáče v dodržování norem, a tím potvrzuje 

Kostkáčovu roli učitele toho, co je správné, a úlohu toho, jehož jednání (resp. hlas) je třeba 

následovat a poslouchat. Druhým typem situací, ve kterých se loutkový Kostkáček objevuje, 

jsou ty, v nichž si užívá výdobytků plynoucích z dodržování norem. Avšak nejčastější rolí, 

v níž se Kostkáček ocitá, je role „nevinného přihlížejícího“, trpícího tím, že jiný nedodržuje 

společenské normy. Bývá trefován míči do hlavy, zavalován odpadky, které správně patří do 

odpadkového koše, dusí se výfukovými zplodinami apod. Většinou se tedy objevuje coby 

trpící mladší kamarád, jemuž lze pomoci tím, že zabráníme, aby byly normy nadále 

porušovány na jeho, Kostkáčkův, úkor. 
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3.2.1. Legitimizace společenských norem 
Otázkou, která se nabízí jako první, je, jakým způsobem jsou normy a jejich existence 

v Kostičkách legitimizovány. 

Lze rozeznat dva zřetelné způsoby legitimizace nejen té konkrétní podoby, v jaké se 

dané normy objevují, ale i existence norem jako takových. Zatímco jeden způsob směřuje do 

minulosti a odpovídá na otázku, jakým způsobem normy vznikají, druhý způsob se obrací do 

budoucnosti a táže se po jejich účelu. 

 

„Všichni, kdo jezdí, dali si slib (zvýraznila A. Š.), že budou jezdit podle pravidel,“ říká 

klaun Kostkáč v dílu Pozor, rychlá kola. V díle Smím-nesmím Kostkáč obdobně zdůrazňuje: 

„Lidé si domluvili pravidla,“ a jako by tak shrnoval jeden ze způsobů ospravedlňování 

samotné existence pravidel (ať již dopravních jako v prvním případě či celospolečenských 

jako v případě druhém).  Existují z toho důvodu, že byla společně dohodnuta. Dohodnutost 

norem tak je jedním z klíčových konceptů této cesty legitimizace stávajících pravidel. Zdroj 

legitimity celospolečenských norem tak tkví ve způsobu jejich přijímání, které je kolektivní a 

je situováno do časově neohraničené minulosti. Nabízí se zde paralela s konceptem 

společenské smlouvy – pravidla mají být závazná z toho důvodu, že jsou jako taková 

všeobecně přijata, konkrétní aktér (v našem případě divák) však již přichází k pravidlům, jež 

jsou dohodnuta, celý proces jejich přijímání jde tedy mimo něj. 

To, co jsme nazvali dohodnutostí norem, nemizí, ani je-li rámec platnosti daných 

pravidel zúžen z celospolečenského rámce na rodinný, školní apod., tj. obecně řečeno na 

rámec každodennosti života dětského diváka. Domluva na podobě norem totiž neplatí pouze 

v celospolečenském kontextu, ale i v rámci rodiny, školky apod. Mnohem víc než  

v celospolečenském měřítku norem se však objevuje snaha nikoliv ospravedlňovat existenci 

norem v uvedených oblastech života obecně jako takovou, ale jejich konkrétní podobu. To 

může být dáno tím, že v rámci této dětské každodennosti chce pořad vštípit dětem konkrétní 

normy, které je žádoucí znát a dodržovat, zatímco na celospolečenské úrovni (která je pro 

předškolního diváka většinou pouhou abstrakcí) jde o zdůraznění nutnosti existence pravidel 

jako takových (což je opět abstraktní rovina).  

Ve Smím-nesmím říká Kostkáč: „Ve školce platí také domluva. Kde si hrajem, kde 

jíme, kde se umýváme a kde odpočíváme.“ „Telefon? Na to máme doma domluvu, kdy ho 

můžu zvedat a co s ním říkat,“ tvrdí dětský hlas v pořadu Co by, kdyby. „A co lidé, ti jsou 

všichni hodní?“ ptá se dětský hlas opět v tomtéž díle, doprovázen obrazy dětí hrajících si v 

parku. Kostkáč odpovídá: „Hm, však víte, že na to máte doma také domluvu. S kým smíte a 
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s kým nesmíte.“ Celý díl Co by, kdyby je uzavřen slovy: „Moje milá děťátka kůzlátka. 

Zeptejte se doma, co byste dělali, kdyby se něco stalo, jakou vy máte doma domluvu na co 

by, kdyby.“ (Zde je naznačována mimo jiné i rozmanitost různých „domluv“ v rámci 

soukromé sféry. Je zajímavé, že ve veřejné sféře se podle Kostiček žádná taková rozmanitost 

neobjevuje. Je otázkou, zda by podobné rozlišování mezi pravidly „soukromými“ a 

„veřejnými“ nemohlo ve výsledku vést – pokud je dovedeme do krajnosti – až k toleranci 

takových jevů, jako je např. domácí násilí, ospravedlněné tím, že co rodina, to odlišná 

„domluva“.) 

Celý koncept dohodnutosti norem naznačuje, že normy jsou výsledkem mezilidské 

domluvy, a jako takové jsou tedy i – opět na základě domluvy – změnitelné. Tento dojem se 

při bližším pohledu na to, co Kostičky divákovi předkládají, ukáže jako mylný. Napříč všemi 

analyzovanými díly Kostiček lze v souvislosti s normami a jejich podobou nalézt skryté 

odkazování se k různým variantám archetypálních modelů, jimiž jsou normy inspirované, a 

jako takové jsou tedy odrazem „pravdy“, která jako by byla na aktuální společenské 

konstelaci nezávislá (nakolik tomu skutečně je, je jiná otázka). V Kostičkách jsou silně 

akcentovány především dva typy těchto modelů, a to totiž zaprvé pohádky, zadruhé příroda.  

„Víš, že nemáš otvírat! Vzpomeň na pohádku o kůzlátkách,“ varuje Kostkáč dětské 

diváky před porušováním jedné z norem (neotvírat cizím lidem), při čemž využívá známé 

pohádky o kůzlátkách a vlkovi. Nejen že tak odkazem k tomu, co je dětem známé, posiluje 

varování obsažené v jeho slovech, ale především naznačuje, že norma neotvírat dveře je 

formulována a uplatňována s ohledem na zdroj archetypální pravdy (v tomto případě 

pohádku) a jako taková má mnohem větší legitimitu, než kdyby byla ospravedlňována 

„pouhou“ vzájemnou dohodou na své podobě. 

Motiv přírody a „přirozenosti norem“ je v Kostičkách ještě silnější než motiv pohádky. 

Mezi řádky je naznačováno, že povaha norem má svůj zdroj v přirozenosti, a jako takové tedy 

normy nutně mají právě takovou povahu, jakou mít musí (tj. kopírují archetypální předobraz, 

jímž je příroda). V tom případě sice platí představa o dohodnutosti norem, zároveň ale platí i 

to, že podoba norem byla dohodnuta jediným možným způsobem, a není tedy možné tuto 

dohodu o podobě norem přeformulovat způsobem, který by neodpovídal archetypálnímu 

předobrazu. 

„Některá zvířata žijí společně v tlupách,“ uvozuje Kostkáčův hlas díl Smím-nesmím a 

pokračuje: „Starší pečují o mladší  a silnější pomáhají slabším.“ „A člověk?“ „Žije také 

v malé smečce. Říká se jí rodina.“ V díle Bacily se nemyly se ptá dětský hlas: „Jak se myjí 

zvířátka?“ Jiný mu odpovídá: „Koupají se, kožich prodrbou, myjí se ve studené vodě. A taky 
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nezahazují smetí! Zeptejte se hroších dětí.“ Tento rozhovor je doprovázen idylickými obrazy 

zvířat v neméně idylické krajině. V tom samém díle Kostiček dětský sbor zpívá: „Co voní? 

Mámina pusa, pečená husa, umyté vlasy, zoubky od pasty, čisté ruce, jetel v louce, jahody, 

maliny a čisté peřiny. Sluníčko na jaře, koníčky v kočáře, po letním dešti voní i les. Kdo 

nevoní?  Kdo nemyje se a nečeše se, nečistí zuby, tak si je umyj! Špinavé prádlo, zkažené 

jídlo, nemyté děti, hromádka smetí, kouřící auta, komíny, lidi a psí hovínka na chodníku.“  

V tomto posledním případě motiv přirozenosti norem přechází do dalšího, byť 

příbuzného motivu, který je v Kostičkách velice silný, a to totiž do opozice příroda-město. 

Zatímco vše, co je přírodní, je v Kostičkách idylizováno, město je synonymem pro chaos. 

Koneckonců takřka veškeré scény, které lze v Kostičkách hodnotit pozitivně, se odehrávají na 

louce, v lese, v parku, naopak situace, před nimiž tvůrci pořadu diváky varují, se odehrávají 

v rušném městě.  

„A kam teď půjdem lovit?“ ptá se dětský hlas v Lovci zvuků. „Do lesa,“ odpovídá 

Kostkáč. „Tam si moje uši odpočinou. Není tu žádný rámus, jenom samé příjemné zvuky.“ 

Zdrojem hluku je naopak v tom samém díle sbíječka na pražské ulici. Vzápětí na kraji rušné 

silnice stojí loutkový Kostkáček a dětský hlas volá: „Auta, auta, auta! Zase samá auta! Ty 

dovedou pořádně rámusit!“ V díle Bacily se nemyly se z města stává dokonce parazit: 

„Hromady odpadků se ukládají na skládku, aby bylo ve městě čisto.“ Symbolem pro dopravní 

chaos, nedodržování dopravních předpisů a nebezpečí, které hrozí, je v díle Pozor, rychlá kola 

rušná silnice ve městě, naopak ukázka dodržování dopravních předpisů, kterou v díle předvádí 

Kostkáč na motokáře, je situována na louku u lesa. Díl věnovaný dopravním pravidlům končí 

opět idylicky: „Už jsme venku. Mimo město. Auta nevalí se tu jak těsto,“ tvrdí dětský hlas 

doprovázený obrazy auta jedoucího po venkovské silnici a dodává: „V sedačce, připoutaní 

pásy, užívejte krásy.“  

V těchto a mnohých dalších příkladech, které není možné všechny zmínit, se rýsuje 

jasná opozice – na straně jedné je idylický svět přírody, jenž je v kontextu pořadu Kostičky 

dáván do přímé souvislosti s dodržováním norem a příjemnými pocity z toho plynoucími, na 

straně druhé svět rušného města, které je synonymem pro chaos, nebezpečí plynoucí 

z nedodržování norem a cizost.105  

 

                                                 
105 Tato dichotomie se v Kostičkách objevuje v několika různých podobách. Nejjednodušeji ji lze obecně 
pojmenovat jako opozici řád versus ne-řád a pozornost jí bude věnována v kapitole týkající se řádu, přestože je 
tato opozice naznačena i na jiných místech.  
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Druhý způsob legitimizace společenských norem se na rozdíl od dosud popsaného 

neobrací do minulosti, ale spíše do budoucnosti, když se táže po účelu jak norem obecně, tak i 

konkrétních jednotlivých norem. Účelnost norem se tak stává dalším důležitým konceptem 

sloužícím legitimizaci stávající podoby norem. Jde o to, že každá norma má svůj význam pro 

celkový soulad a řád, který je popisován jako žádoucí. 

Účel norem, jak je popisován v Kostičkách, tkví ve dvou věcech. Zaprvé jde o to, že 

normy ochraňují toho, kdo je dodržuje, i jeho okolí před nepříjemnými následky 

nedodržování, zadruhé pozitivně přispívají k takovému chodu věcí, který lze označit za řádný 

a nechaotický. 

Zaměříme-li se nejprve na první z těchto dvou legitimizačních argumentačních postupů 

použitých v Kostičkách, tj. na ochrannou funkci norem, je třeba si ujasnit jednu věc. V tomto 

případě se nejedná o ochranu ve smyslu uchránění toho, kdo normy dodržuje, před sankcemi 

ze strany společnosti za jejich případné nedodržování. Přestože je toto téma v Kostičkách 

velmi silně akcentováno, do této části práce nepatří. V případě tvrzení, že dodržování norem 

chrání před postihem za nedodržování, se nejedná o způsob legitimizace existence norem, ale 

mnohem více než k samotným normám odkazuje k aktérům a k jejich nakládání s normami. 

Bude proto zpracováno v jiné části práce.  

Používáme-li v tuto chvíli slovo „ochrana“, je míněna ochranná funkce norem před 

takovými situacemi, které mohou být potenciálně nebezpečné. „To by to dopadlo boulovatě,“ 

varuje dětský hlas  v díle Smím-nesmím před nedodržováním norem a poukazuje tak k jejich 

ochranné funkci. Díl Bacily se nemyly uvozuje Kostkáč slovy: „Copak, copak, moji 

špindírové? Už jste se dlouho nemyli. To by vás bacily zlobily.“ Díl Pozor, rychlá kola je 

podobných varování před následky nedodržování norem (a tedy dokladů smysluplnosti a 

účelnosti těchto norem) plný. „Kdo švindluje a jezdí rychle,“ říká dětský hlas, přičemž je 

doprovázen záběry nabouraných aut a jejich jednotlivých sešrotovaných částí, „místo auta má 

plechové krychle.“ „Mezi sedadly? To byste špatně dopadli,“ varuje Kostkáčův hlas v tomtéž 

díle, doprovázen obrazy chlapců, kteří se tlačí mezi sedadly, a pokračuje: „Řidič prudce 

zabrzdí a vyletíte jako balon. Jako střela o přední sklo rozbijou se čela.“ V díle Co by, kdyby 

se Kostkáč ptá: „Víš, co nesmíš?“ a dětský hlas mu odpovídá: „Hladit cizí pejsky. Aby mě 

nepokousali. (…) Běhat k silnici. Auta také koušou.“ 

Druhou verzí argumentace o účelnosti norem je akcentování významu jednotlivých 

norem (a potažmo norem jako takových) pro fungování společnosti jako celku i jejích 

jednotlivých částí. Kostičky nedávají prostor pro otázky po tom, proč mají normy takovou 

podobu, jakou mají, neboť ještě dříve, než by podobné otázky mohly být vysloveny, pořad 
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odpovídá. Norma není vyslovena či ukázána bez toho, aby bezprostředně nenásledovalo 

vysvětlení, proč je potřebná106.  

Zdůrazňování toho, že normy mají svůj smysl v rámci toho, co lze nazvat řádným107 

chodem společnosti, se děje jak na úrovni konkrétních norem, tak na úrovni norem jako 

takových. „Oči potřebují probudit, uši pořádně umýt, aby dobře slyšely,“ vysvětluje Kostkáč 

v Bacily se nemyly, proč je třeba se pravidelně mýt. Na podobné téma mluví Kostkáč i 

v Lovci zvuků: „Ucho je tuze důležité, a proto musíme sluch od narození chránit.“ Na jiném  

místě v tomtéž díle doplňuje: „Uši se musí chránit, aby nestonaly.“ „Nač je v autě sedačka?“ 

ptá se Kostkáč v Pozor, rychlá kola a odpovídá: „Poví ti to zatáčka.“ 

Přejdeme-li od roviny konkrétních norem k normám jako takovým, zdůrazňují Kostičky 

především jejich funkci přispívat k obecnému řádu, který je hodnocen veskrze pozitivně. Řád 

je přitom popisován jako stav, v němž má každá věc i každý člověk určené místo (je 

zajímavé, jak často se v Kostičkách popisuje svět na základě „místního rozvržení“ 

jednotlivých aktérů)  a určené úkoly. Do tohoto pojetí řádu zapadá i zdůrazňování účelu 

jednotlivých konkrétních norem, z nichž každá má svůj význam pro celkový soulad, o čemž 

byla řeč v předchozím odstavci. „Pro auta jsou silnice a pro chodce jsou nadchody,“ tvrdí 

Kostkáč, který pokyvuje deštníkem, když přechází silnici přes nadchod, v Pozor, rychlá kola. 

Na jiném místě téhož dílu se ptá: „Kdo se vozí na hřišti a v parku?“ Děti odpovídají: „Děti!“ 

„A kdo na vozovce?“ pokračuje Kostkáč. „Řidiči!“ volají děti sborem. „Kdepak dopředu. Děti 

patří dozadu. Pěkně zpátky! Děti nastupují zadními vrátky,“ kroutí hlavou Kostkáč v tomtéž 

díle. „Naše místečko je dycinky na zadním sedadle,“ potvrzuje ještě dětský hlas. Podobu řádu, 

k němuž normy přispívají, nastiňuje Kostkáč ve Smím-nesmím: „Malí i velcí, každý má 

úkoly, i když nechodí do školy.“  

Kostičky tak vytvářejí obraz společenského řádu, který je žádoucí, přičemž tento řád je 

charakterizován tím, že každá součást společnosti má své určené místo, což vede k tomu, co 

je možno nazvat obecným souladem. Pro určení toho, kde se toto místo (i v přeneseném 

smyslu slova) nachází, slouží právě společenské normy, a právě normy tedy tuto představu 

obecného řádu (coby de facto souboru vzájemně korespondujících společenských norem) 

vytvářejí. Řád tedy na jedné straně vzniká jakou soubor vzájemně korespondujících norem, na 

druhé straně tyto normy jsou legitimní proto, že přispívají k tomuto (jimi vytvářenému) řádu. 

                                                 
106 Rámec pro zpochybňování stávajících norem se tak znatelně zmenšuje, neboť je-li za ideál nastaven řád, jak 
je tomu ve světě Kostiček (viz níže), zpochybňování norem, tj. něčeho, co řádu prospívá, je problematické. 
107 Používám zde slovo řádný z toho důvodu, že právě řád je v Kostičkách nahlížen jako žádoucí stav 
společnosti, k němuž normy a jejich dodržování vedou. O tomto tématu bude více řečeno na dalších stranách. 
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Ve shrnutí: normy tautologicky čerpají svou legitimitu z idey řádu, který vzniká na jejich 

základě.  

Je patrné, že normy čerpají svou legitimitu pouze ze sebe. Kostičky se například netážou 

po tom, proč musí větší pozor dávat chodci než automobilisté, naopak otázku pokládají tak, 

proč je dobré (účelné), že mají být chodci opatrní. 
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Obrázek č. 1 – legitimizace společenských norem 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Normy získávají legitimitu dvěma způsoby. Zaprvé ze způsobu svého vzniku, který zde 

označujeme konceptem dohodnutosti (dohoda o podobě norem čerpá z archetypálních 

předobrazů ležících mimo konkrétní společnost).  

Druhým způsobem legitimizace je zdůrazňování účelnosti norem – tj. každá norma má 

svůj účel, normy jako takové mají za účel podporovat řád. Tento řád je však tvořen právě 

normami, jež čerpají svou legitimitu z jeho podpory.  
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3.2.2. Aktéři a nakládání s normami 
Otázka, již je třeba zodpovědět, zní, jakým způsobem je konstituována aktérova 

subjektivita. Je subjektivita již předem, mimo situační kontext, předtvořena? A pokud ano, je 

pouze zasazena do určitého schématu nakládání s normami, či je naznačováno, že typ jednání, 

tj. způsob nakládání s normami, přímo vyplývá z této subjektivity? A nebo je zcela naopak 

subjektivita konstituována teprve praktikami dodržování/nedodržování norem? 

Napříč Kostičkami lze vystopovat určité pravidelnosti v zobrazování aktéra a jeho 

jednání. Obvykle je představena situace, v níž aktér nějakým způsobem nakládá se 

společenskými normami, která je slovně hodnocena komentátorem pořadu, klaunem 

Kostkáčem (který své hodnotící soudy i svá vysvětlení podtrhuje výraznými a srozumitelnými 

gesty, mimikou a intonací), a velice často i podbarvena hudbou, jež napovídá, zda je jedná o 

společensky žádoucí, či nežádoucí chování. Aktérova osobnost sama o sobě přitom v rámci 

této situace hraje pouze minimální úlohu – je lhostejné, zda se jedná o chlapce, či dívku, dítě, 

či dospělého, člověka považovaného za chytrého, či naopak hloupého, hodnoceného jako 

„dobrý“, či naopak „špatný“ apod.108 – jediné, čím je tento aktér definován (a na základě čeho 

je rovněž i posuzován), je jeho jednání, tj. způsob nakládání s normami. Aktérova subjektivita 

tak je v Kostičkách vytvářena praktikami dodržování/nedodržování norem. Osobnost aktéra je 

v rámci těchto praktik a jejich posuzování nepodstatná, není naznačováno, že by z typu 

osobnosti implicitně vyplýval i typ chování. Pokud k naznačování (jakýchkoli) osobnostních 

rysů dochází, směr argumentace je opačný – na základě praktik jsou osobnosti aktéra 

přisuzovány některé rysy. Děje se tak obvykle ze dvou důvodů: zaprvé za účelem posílení 

úsilí o dodržování norem (kdy ten, kdo normy dodržuje, je označen za „pašáka“, viz příklad 

níže), zadruhé ve snaze o vysvětlení důvodů porušování norem. 

V díle Smím-nesmím tak děti stojící spořádaně ve frontě vracejí předbíhajícího klauna 

Kostkáče až na její konec: „Předbíhat?“ ptá se dětský hlas. „Kostkáči, to nedělají pašáci.“ Na 

jiném místě téhož dílu je několikrát zdůrazněno, proč je třeba dodržovat normy – „aby si 

nedělal, kdo chce, co chce“ – a nepřímo je tak naznačována jedna z vlastností osoby (a 

zároveň i důvod tohoto porušování), která normy nedodržuje, tedy určitý typ zvůle. Další 

z takových vlastností je naznačena ve snaze (jež je mimochodem v rámci Kostiček ojedinělá) 
                                                 
108 Samozřejmě lze vysledovat určité pravidelnosti – tak je např. narušitelem častěji chlapec než dívka.  
Zabýváme-li se však otázkou, zda jednání vyplývá ze subjektivity aktéra, či zda je tato subjektivita teprve 
jednáním utvářena, není tento poznatek relevantní, jelikož podstatné je to, že jak aktér-chlapec, tak aktér-dívka 
získávají subjektivitu až v rámci jednání, tedy nikoli tak, že by nejprve byla jejich subjektivita zkonstituována a 
na tomto základě teprve docházelo k jednání. Vlastnosti jim nejsou přisuzovány na základě genderu, ale na 
základě jednání. 
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o vysvětlení motivace osoby porušující pravidla, když Kostkáč říká: „Asi ve školce nebyli, 

když se Smím-nesmím učili.“ 

Přesto, že se Kostičky pokoušejí naznačovat charakter osobnosti toho, kdo normy 

porušuje109, vždy zůstává pouze u těchto náznaků, konzistentní obraz osobnosti narušitele (či 

toho, kdo normy dodržuje) v Kostičkách naprosto chybí. A opět je třeba zdůraznit, že i tyto 

ojedinělé náznaky jsou založeny vždy na určitém typu nakládání s normami daného aktéra. 

Ve shrnutí – subjektivita aktéra je konstituována takřka výhradně praktikami 

dodržování/nedodržování norem. 

Dala by se přesto nalézt jedna výjimka. V Kostičkách se objevují i navzájem si velice 

podobné případy, kdy je nejprve představen dětský aktér hýřící falešným sebevědomím 

opírajícím se o jeho věk. „A co se nesmí? To už známe – přece nejsme mrňata,“ říká 

například dětský hlas ve Smím-nesmím. V následující zkoušce znalosti a dodržování norem, 

jíž je tento dětský aktér vystaven, však selže, a to z toho důvodu, že velký není – nemá 

dostatečnou znalost norem na to, aby je mohl v situacích, v nichž se ocitá, dodržet. V těchto 

případech vyplývají praktiky (nedodržování norem) ze subjektivity aktéra, jež je 

zkonstruována zaprvé falešným sebevědomím, zadruhé „ne-dospělostí“ ve smyslu 

nedostatečné znalosti a nedostatečného osvojení si norem. Tento v Kostičkách zcela ojedinělý 

směr argumentace je zřejmě ovlivněn typem pořadu, respektive diváky, pro něž je určen, což 

jsou předškolní děti, tj. publikum definované svým věkem víc než čímkoliv jiným – proto i 

věk je dobrým kritériem pro rozlišení těch, kdo normy dodržují, a těch, kdo nikoliv. Tvůrci 

Kostiček zároveň pravděpodobně kalkulují s tím, že každý z jeho diváků by rád sám sebe 

nahlížel jako staršího a v žádném případě „už ne mrně“. Naznačují proto, že dodržování 

norem je spojeno s dospělostí, resp. vyspělostí, zatímco nedodržování norem je typické pro 

malé děti (které z toho pravděpodobně jednou – tím, jak si osvojí znalost norem – vyrostou). 

Příkladem může být výzva divákovi v Bacily se nemyly ohledně osobní hygieny: „Teď už jsi 

velký. Musíš to zkoušet sám.“ Dodržování norem tak může dávat divákovi Kostiček pocit 

převahy nad tím, kdo normy porušuje. 

 

 

 
                                                 
109 Na tomto místě se hovoří pouze o narušitelích z toho důvodu, že v rámci Kostiček jsou podobné náznaky, jež 
by se týkaly osobnosti jedince, který normy dodržuje, takřka nepřítomné. Osobnost člověka dodržujícího normy 
je zřejmě nezajímavá – dodržování norem na rozdíl od nedodržování není třeba vysvětlovat, neboť je popisováno 
jako samozřejmé, a tedy nevyžadující bližšího zájmu. Zároveň tím, že pořad ukazuje speciálně na ty, kteří normy 
nedodržují, naznačuje, že tito narušitelé jsou pouhou výjimkou, a z toho důvodu si zasluhují blíže popisovat – 
jako zvláštní živočišných druh. 
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3.2.2.1. Dodržování/nedodržování norem 
Je-li subjektivita aktéra v Kostičkách konstruována takřka výhradně způsobem 

nakládání s normami, je třeba si povšimnout toho, jakou podobu dodržování a nedodržování 

norem Kostičky ukazují.  

Nejvýraznějším rysem dodržování norem a zároveň i tím, co jej na rovině praktik 

nejznatelněji odlišuje od nedodržování, je kolektivnost tohoto způsobu nakládání s normami. 

„A jak o vlasy se postaráme?“ ptá se dětský hlas v Bacily se nemyly jiného dítěte. „Někdy 

ostříháme, špinavé umyjeme a učešeme.“ Tento dialog je doprovázen obrazem dívek 

vzájemně si česajících vlasy. Na jiném místě téhož dílu dětský hlas sděluje: „Doma i ve 

školce máme každý svého štětináče.“ Následuje obraz skupiny dětí čistících si před zrcadlem 

společně zuby a tvářících se velice spokojeně. V závěru Smím-nesmím se objevuje následující 

scéna: ruce nad talířem lámou sušenku na díly a do toho dětské hlasy sborem počítají. 

Ukazuje se, že nad talířem je hodně dětí. Každé z nich si vezme jeden dílek, jsou spokojené a 

kamarádské. Spokojenost spojená s dodržováním norem jako by plynula jak z tohoto typu 

jednání, tak z jeho kolektivního sdílení – je ukazováno, že řád, k němuž dodržování norem 

vede, je dobrý pro všechny. 

Naproti tomu nedodržování norem je zobrazováno jako akt probíhající o samotě a 

v ústraní, většinou jedincem. Tak ve Smím-nesmím se v úvodu objevuje chlapec, který je 

doma sám – otevírá skříňku s léky, leze do trouby, leze z okna, pije slivovici. Jediným 

svědkem jeho počínání je jen loutkový kostkáček, který nad ním kroutí zděšeně hlavou. 

V závěru téhož dílu osamocený zlodějíček krade paní učitelce čokoládový bonbon, je vidět 

jedna jeho kradoucí se ruka. Hasič nebojsa je uvozen scénou, kdy dva malí chlapci na 

odlehlém místě zakládají požár. Osamocenost porušování norem je často doprovázena i 

skrytostí a utajeností aktérů: „Pst, já jsem Hopsuda,“ představuje se například jeden z bacilů, 

tj. personifikace škůdce a narušitele norem, v Bacily se nemyly. Dětský hlas v tomtéž díle 

bacily charakterizuje: „Je to tak malá potvůrka, že není vidět.“ 

Dodržování norem je v Kostičkách představováno jako činnost opírající se o znalost 

norem – kdo chce normy dodržovat, musí je znát, a tedy se je někde naučit (většinou ve 

školce nebo od rodiny – „však to budete učit i vaše děti,“ říká hlas v Bacily se nemyly). Vztah 

mezi znalostí a dodržováním norem je někdy naznačován jako implicitní – znalost přímo ústí 

v dodržování norem. „Kůzlátka tu pohádku už dobře znala a vlka domů nepustila.“ Přesto 

však – ač by dosud napsané mohlo nasvědčovat opaku – neznalost norem neomlouvá jejich 
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případné nedodržování. „Asi ve školce nebyli, když se smím nesmím učili,“ říká dětský hlas 

takřka v závěru dílu Smím-nesmím, přesto však je zdůrazněno, že i tyto neznalé čekají za 

jejich porušení norem náležité sankce. 

Proti znalosti norem, a tedy i jakési naznačované racionalitě dodržování norem je 

postavena naznačovaná iracionalita porušování norem. To nemá příčinu ani cíl, aktér 

porušování norem jako by byl veden pouhou momentální zvůlí. Není naznačováno, že má 

jeho počínání jakýkoli smysl (na rozdíl od praktik dodržování norem, které bývají popisovány 

jako založené na zralé úvaze a směřující k nějakému cíli – vzájemné úspěšné koooperaci, 

k fungujícímu řádu), že může být založeno na úvaze o přehodnocování společenských norem 

apod. „To by dopadlo boulovatě, jako v zemi Kdo chce, co chce,“ varuje dětský hlas ve 

Smím-nesmím před nedodržováním norem. Na jiném místě téhož dílu se jiný dětský hlas ptá: 

„A kdo píská, když nejsme na hřišti?“ Další hlas mu odpovídá: „Policista. Dává pozor na auta 

i chodce, aby si nedělal, kdo chce, co chce.“ Slovní spojení „kdo chce, co chce“ se 

v Kostičkách objevuje relativně často napříč díly. Naznačuje, jaká je příčina porušování 

norem – pouhá zvůle. 

Dalším výrazným protikladem, který je v rámci opozice dodržování – nedodržování 

norem konstruován, je blízkost versus cizost. Zatímco dodržování norem je typ jednání 

přisuzovaný obvykle lidem blízkým (rodině, kamarádům), nedodržování norem je typické pro 

jedince mimo známý okruh osob. „Tady pozor, táto můj, zebra říká autům stůj. Stůj, půjdou 

tady chodci. Ale někteří řidiči neposlouchají. Na přechodu nezastaví a nezastaví. Kdepak ale 

náš táta, to já mám rád, ten je s chodci kamarád. I zebřička ho chválí,“ říká dětský hlas 

v Pozor, rychlá kola. Zatímco cizí řidiči normy porušují, blízká osoba (otec) nikoliv, naopak 

je zebrou (personifikací strážce řádu i řádu samotného) chválen. Rýsuje se tak zřetelný 

protiklad my (tj. já a mí blízcí lidé), kde není ani připuštěna možnost porušování norem,  

versus potenciálně nebezpeční oni (představovaní čímkoliv neznámým), přičemž my je 

konstruováno právě prostřednictvím opozice vůči oni. Přejdeme-li z roviny praktik do roviny 

aktérů, projevuje se tato dichotomie následujícím způsobem: „Na světě je hodně lidí. Ty znáš 

všechny doma, sousedy a kamarády. Ostatní jsou cizí lidé. Nejsou všichni zlí, ale může mezi 

nimi být i nedobrý člověk. A to se snadno nepozná. Vlčí hlavu nenosí.“ My, tento kolektivní 

aktér, je vždy součástí řádu – dětský divák se tak s tímto řádem může snadněji identifikovat. 
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3.2.2.2. Aktér a sankce postihující jeho nakládání s normami 
Je patrné, že svět Kostiček je přísně dichotomický – jiný typ nakládání s normami než 

jejich dodržování či nedodržování neexistuje a dodržování a nedodržování norem jsou 

konstruovány jako jasné protiklady. Neexistuje prostor mimo tyto dvě skupiny praktik, kam 

by mohlo být aktérovo jednání zařazeno, neexistuje žádná přechodová zóna. To znamená 

mimo jiné, že aktér může být nahlížen pouze jako (vycházíme-li ze zjištěné skutečnosti, že 

subjektivita aktéra je konstruována způsobem jeho jednání) dodržovatel, či porušovatel norem 

a pouze jako s takovým s ním může být nakládáno. 

Ve světě Kostiček je ze strany společnosti (zaštiťující se nevysloveně ideou řádu – viz 

dále) s jedincem nakládáno výhradně na základě jeho praktik nakládání se společenskými 

normami. Neexistují kritéria posuzování jednání, která by nějakým způsobem počítala 

s osobnostními rysy, vrozenými dispozicemi a obecně s čímkoliv, co jedince charakterizuje 

jako individualitu. Jediným kritériem posuzování je dodržování/nedodržování norem, přičemž 

platí, že neexistují polehčující okolnosti.  

Sankce za porušení pravidel řádu přichází nevyhnutelně. „Kdo švindluje a jezdí rychle, 

místo auta má plechové krychle,“ tvrdí dětský hlas v Pozor, rychlá kola, doprovázený zvuky a 

obrazy dopravních srážek. To, že trest za porušení norem  přichází nutně, potvrzuje i výrok 

v Smím-nesmím: „To je zloděj, s tím je ouvej, na ty čeká vězení.“ Mezi porušováním norem a 

negativními sankcemi tak je naznačována přímá implicitní souvislost.  

Nejčastější sankcí postihující porušení normy je vyloučení vně společnost a vně řád. 

„Hra má svá pravidla,“ říká Kostkáč ve Smím-nesmím. „Kdo je zapomíná, musí z kola ven.“ 

Jeho slova jsou doprovázena obrazem papírových postaviček spojených a točících se v kruhu 

– jedna z nich náhle zmizí, zbylé se však okamžitě spojí a točí se dál. To, že trest přichází 

nevyhnutelně, je zde podpořeno i skrytým sdělením o tom, že každý je nahraditelný – nikdo 

není natolik důležitý, aby jeho vyloučení narušilo fungující mechanismus, jímž společnost je. 

V tomtéž díle tvrdí Kostkáčův hlas: „Lidé si domluvili pravidla.“ „A když na ně zapomenou?“ 

ptá se dětský hlas. „Když na ně zapomenou, soudce píská a vyloučí je ze hry,“ odpoví 

Kostkáč. Na jiném místě dětské hlasy deklarují: „Kdo se pere, toho rádi nemáme. (…) Kdo to 

zkouší třeba pěstí a ví, že se to nesmí, s tím si nehrajeme.“ „Enyky, benyky, ben, kdo zlobí, 

musí ze silnice ven!“ tvrdí dětský hlas v Pozor, rychlá kola, doprovázen je obrazem usměvavé 

zebry vytlačují ze silnice neposlušné auto. „Kdo nevoní, s tím si nehrajeme,“ tvrdí například i 

dětský hlas v Bacily se nemyly.  

Sankcionovány jsou samozřejmě i takové typy jednání, které se společenskými pravidly 

korespondují. Na rozdíl od případů nedodržování norem však nejsou ani tyto typy jednání, ani 
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za ně následující sankce příliš zdůrazňovány – jako by se jednalo o jednání natolik přirozené, 

že  nevyžaduje většího zájmu. Obrazy dodržování norem jsou ukazovány jakoby 

mimochodem, tím spíš je u zobrazování případů nedodržování norem vzbuzován podrobným 

zájmem dojem, že se jedná o případy ojedinělé. 

Pozitivní sankce odměňující žádoucí chování nejsou většinou vyslovovány, jako spíš 

mimochodem zobrazovány, a to proto, že se takřka nikdy nejedná o konkrétní odměnu. Jde o 

takový typ „odměny“, jako je spokojenost v rámci kolektivu. Uvědomíme-li si, že 

nejdůležitější a nejužívanější sankcí trestající nedodržování norem je vyloučení, pak se jako 

nejdůležitější sankce odměňující dodržování norem jeví možnost setrvání v rámci společnosti, 

tj. netrestání vyloučením. Sankcí odměňující dodržování norem je tedy především to, že daný 

jedinec není trestán za nedodržování. Říká-li tak dětský hlas: „Kdo se umí rozdělit, toho rádi 

máme,“ i použitým množným číslem naznačuje, že jedná-li jedinec podle pravidel, bude 

odměněn tím, že jej kolektiv nevyvrhne ze svého středu. Pozitivní sankce odměňující 

dodržování tak je záměrně pouhou nepřítomností negativní sankce postihující nedodržování 

norem, tj. nepřítomností aktu vyloučení.  

Nabízí se otázka, kdo ve světě Kostiček posuzuje to, zda jsou normy správně 

dodržovány. Zaprvé je třeba počítat s oním kolektivem a jeho úlohou zmíněnou výše – tento 

blíže nespecifikovaný kolektiv (přičemž existuje, jak bylo naznačeno výše, úzké sepětí mezi 

kolektivem a dodržováním norem, tj. kolektivem a řádem) získává roli jak kontrolora, tak 

vykonavatele trestu. Motiv vzájemné kontroly je v Kostičkách silný: například v Bacily se 

nemyly to jsou právě jiné děti, které kontrolují, zda jsou hygienické standardy jinými dětmi 

řádně dodržovány Je tak vytvářena představa stálého dohledu. 

V úlohách kontrolora a vykonavatele trestu však je někdy kolektiv v Kostičkách 

nahrazen – objevují se tak například postava soudce (pískající na píšťalku a trestající 

nevhodné chování ve Smím-nesmím), zebry (vytlačující ze silnice neposlušná auta v Pozor, 

rychlá kola) či policisty (objevujícího se napříč díly jako autorita v oblasti dohlížení na 

dodržování norem). Soudce, zebra i policista mají jedno společné – představují buď ve větší 

(soudce, policista), či menší (zebra) míře personifikaci norem jako takových, zaštiťující se 

nevysloveně ideou řádu, čímž je (vzhledem k legitimitě norem, viz výše) ospravedlňováno 

jejich právo trestat. Především však je třeba zdůraznit, že jak soudce, tak zebra či policista 

jsou – jak bylo řečeno – pouhými personifikacemi. Ve skutečnosti to není policista, kdo 

narušitele trestá, ale řád, jejž si lze v rámci Kostiček představit jako soubor norem, samotný. 

Řád je tedy samoregulující se mechanismus, který disponuje způsoby, jež zajišťují jeho 

přetrvání.  
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3.2.3. Řád v. ne-řád 
Z výše popsaného je patrné, že v Kostičkách je narýsována ostrá hranice mezi dvěma 

oblastmi. Na straně jedné stojí řád, charakterizovaný tím, že v něm každý má své určené 

místo a činnosti, jež mu v různých oblastech přísluší. Pro stanovení „místa“ každého člověka 

i věci v rámci řádu slouží soubor společenských norem, které tak tento řád v rovině abstrakce 

de facto vytvářejí. Přeneseme-li se z abstraktní roviny do roviny konkrétní, je řád vytvářen 

praktikami dodržování norem jednotlivých aktérů, které se odehrávají v souladu s ideální 

podobou řádu konstruovanou na základě vzájemně korespondujících společenských norem. 

V oblasti vztahu lidského jednání a fungování (potažmo samotné existence) řádu se však 

v Kostičkách objevuje zásadní rozpor. Na jedné straně je upozorňováno na skutečnost, že 

jednání ve smyslu nedodržování norem poškozuje ostatní lidi žijící v rámci řádu. „To by se 

vám nelíbilo, kdyby kuchařky jenom hrály karty a nevařily,“ říká Kostkáč. „Prázdným 

hrncům by kručelo v břiše. Kdyby si tátové hráli a nevařili, byla by zima i kostkáčkovi.“ Jeho 

řeč je doprovázena obrazy nejprve prázdných hrnců, poté u zamrzlého topení se klepajícího 

kostkáčka. Je zde naznačováno, že činnost každého jedince ovlivňuje další aktéry v rámci 

řádu, a jako taková je tato činnost nepostradatelná – vytváří se tak představa řádu jako 

mechanismu, kdy každá jednotlivá část svým dílem přispívá k obecnému fungování tohoto 

řádu. Jak však s tímto pojetím koresponduje časté zdůrazňování faktu, že každý je 

nahraditelný (viz výše)?  

Zaprvé z výše popsaného vyplývá, že zatímco je řád vystaven na jednání (a na jednání 

v souladu s normami i závisí), nezávisí na konkrétních jedincích, kteří určitým způsobem 

jednají, neboť na svém místě mohou být kdykoli kýmkoliv nahrazení. (Opět se zde okrajově 

dotýkáme faktu, že ve světě Kostiček se aktér teprve utváří v jednání, nikdy není 

předdiskurzivním subjektem.)  

Zadruhé se zdá, že byť mohou praktiky odporující společenským normám poškozovat 

jednotlivé konkrétní jedince v rámci řádu, nepoškozují již tento řád samotný. Vyplývá to z již 

výše popsaných sebeobranných mechanismů řádu – jakýkoliv prohřešek vůči pravidlům je 

nutně a nevyhnutelně potrestán vyloučením vně řád (viz výše), čímž původní narušitel 

okamžitě ztrácí jakékoliv možnosti řád dále ovlivňovat. 

 

Dostáváme se nyní k důležité otázce – kde je ono místo, kam jsou narušitelé (tedy 

jedinci, kteří se „narušiteli“ stávají na základě svého jediného kroku odporujícího 

společenským pravidlům) „vyhoštěni“? V Kostičkách není tento prostor nikdy popisován 

blíže – jedinou jeho charakteristikou je to, že je vně řádu. Tento prázdný prostor, ne-řád, je 
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tedy definován pouhou negací řádu. Na rozdíl od řádu, který je kolektivní a je založen na tom, 

že jednotliví aktéři vzájemně kooperují, pro ne-řád je charakteristická nespojitost individuí, 

která jsou do něj vyhoštěna, není naznačována možnost jakékoliv jejich spolupráce či toho, že 

o sobě byť jen vědí. Jako by se Kostičky bránily tomu, aby mohl zaznít hlasitější opoziční 

hlas: nejenže o sobě jednotlivci vyloučení vně řád nevědí, ale neustále je dokladováno, že 

jejich činnost, jež vedla k vyloučení, byla založena na pouhé sobecké zvůli – narušitelé nikdy 

nejednají koordinovaně. 

 

Následující tabulka shrnuje, jaký aktér a jaký způsob jednání jsou pro řád, potažmo ne-

řád typické. 

 

Tabulka č. 2 – řád v. ne-řád 

 Řád Ne-řád (tj. prostor mimo řád) 

Aktér Množina vzájemně 

kooperujících subjektů – řád 

je zosobněn v kolektivu. 

Individualizovaný subjekt 

stojící vně řádu. 

Praktiky Množina praktik vzájemně 

korespondujících v podobě 

dodržování norem. Porušení 

byť jen jediné může znamenat 

vyloučení ze společnosti, tj. 

vně řád. 

Nahodilé praktiky postrádající 

jakýkoli účel, poškozující 

jednotlivé aktéry řádu, avšak 

nikoliv řád samotný. 

Sankce Možnost setrvání v kolektivu 

pod ochranou řádu. 

Stanutí před soudem řádu a 

vyloučení. 
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3.3. Shrnutí 
Je zajímavé porovnat zobrazování norem a sankcí v pořadu Kostičky s tím, jakým 

způsobem si děti předškolního věku (pro něž jsou Kostičky určeny) osvojují společenské 

normy v perspektivě vývojové psychologie. Vágnerová označuje vývojové stadium 

předškolního dítěte v oblasti sociálního chování jako tzv. premorální úroveň110. V této fázi je 

morální chování dítěte přímo odvislé od názorů dospělých, kteří jsou pro děti nějakým 

způsobem významní – za dobré považuje dítě to, co přináší odměnu, co autorita oceňuje, 

špatné chování je naopak takové, které je následováno trestem. „Předškolní děti chápou lépe  

konkrétní aplikaci norem, spojenou s emočním aspektem hodnocení dospělých.“111 Dokonce i 

vlastní identita je v tomto období vytvářena pouze zprostředkovaně – dětské sebehodnocení je 

totiž zprostředkováno jen prostřednictvím názoru jiných osob. Dítě pociťuje potřebu podobat 

se autoritě do té míry, že se s ní začne ztotožňovat. Jedná se de facto o určitou verzi 

sociálního učení112. 

V této perspektivě je možné hodnotit i Kostičky. Autoritu, která sehrává roli hodnotitele 

„správného“ a „špatného“ chování, zde představuje Kostkáč – mimikou, gesty, ale především 

verbálně oceňuje „žádoucí“ chování, stejně jako odsuzuje „nežádoucí“. Že se jedná o postavu, 

již je možné brát si za vzor a napodobovat ji, dokazuje i chování loutkového kostkáčka, který 

v průběhu dílů kopíruje jednání dospělého Kostkáče. Kostkáče i loutkového kostkáčka tak lze 

považovat za určité didaktické nástroje, jichž tvůrci (pakliže byli seznámeni se základními 

aspekty psychologického vývoje předškolních dětí, přičemž se dá předpokládat, že ano) 

využili v zájmu zvýšení výchovného a naučného potenciálu pořadu. Způsob zobrazování 

Kostkáče, kostkáčka a jejich jednání se tak v perspektivě, již poskytuje vývojová psychologie, 

jeví jako nutnost směřující k tomu, aby byl pořad předškolním dětem blízký a aby využíval 

konkrétních aspektů psychologie předškolního dítěte v zájmu zvýšení výchovného potenciálu 

pořadu. 

Mnohé z toho, co je součástí zobrazování norem a sankcí v Kostičkách, však tuto 

„nutnost“ překračuje, a zřejmě tak pouze odkazuje k fenoménům, jimiž jsou tvůrci pořadu 

motivováni. To je případ například způsobu legitimizace norem, který ve svém důsledku 

vylučuje zpochybňování stávající podoby norem stejně jako řádu, který je těmito normami 

vytvářen – tvůrci tak v důsledku naznačují, že stávající podoba společnosti a jejích pravidel je 

tou jedinou správnou. Výsledkem ideologického zatížení tvůrců pořadu je zřejmě i podoba 

                                                 
110 Vágnerová, M. Vývojová psychologie I. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. s. 106 
111 Tamtéž, s. 106 
112 Tamtéž, s. 110 
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zkonstruované subjektivity narušitele norem, který je popisován jako sobecký, pouhou svou 

zvůlí vedený jedinec, zároveň již ze své podstaty nespolupracující – tudíž je zároveň i 

naznačováno, že opoziční či pouze nesouhlasný hlas bude vždy znít osamoceně. Kromě toho 

je již ze své podstaty odsunut mimo „řádnou“ společnost, a stává se tak ojedinělou, mimo 

společnost se nacházející anomálií, nikdy není vnímán jako součást společenské diskuse o 

podobě norem. Kostičky totiž ve výsledku podobnou diskusi o podobě stávajícího řádu vůbec 

nepřipouštějí. 
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Závěr 
V práci autorka vycházela z představy socializace jako univerzálního prostředku 

k zajištění kontroly, a to zároveň s poukazem na to, že v rámci moderní společnosti hrají roli 

jednoho ze socializačních mechanismů masová média. Vycházela při tom z teorie 

společenského očekávání (viz kapitola 2.2.2 Teorie společenského očekávání), podle které 

jsou masová média zdrojem sociálního očekávání o sociální organizaci jednotlivých skupin, 

tj. popisují a zobrazují normy, role, statusy a sankce daného typu společnosti. Položila si 

otázku, jaký charakter mají normy, které jsou v médiích zobrazovány, a jakým způsobem 

k tomuto zobrazování vůbec dochází. Za účelem zjištění odpovědí byla provedena kvalitativní 

obsahová analýza sedmi dílů pořadu Kostičky s přihlédnutím k zobrazování norem a sankcí. 

Z provedené kvalitativní obsahové analýzy vyplynulo, že konkrétně pořad pro 

předškolní děti Kostičky na jednu stranu užívá takových postupů, které zvyšují výchovný 

potenciál pořadu, na druhou stranu skutečně projevuje výraznou tendenci k upřednostňování 

převažujícího pohledu na svět, zároveň se snaží již předem vyloučit možné kritické hlasy na 

adresu stávajícího řádu z veřejné debaty jako nerelevantní anomálie.  

Toto zjištění vede ke dvěma základním otázkám, které zároveň mohou být podkladem 

pro další dva jak samostatné, tak vzájemně provázané výzkumy. Zaprvé: jedná se v případě 

zřetelné snahy o vylučování jiných pohledů na stávající podobu řádu o výsledek záměrné 

snahy autorů pořadu, nebo o jejich nevědomé ideologické zatížení? Zadruhé: Jak bylo na 

stránkách této práce několikrát zdůrazněno, autorka vychází z představy o publiku jako 

aktivním činiteli v procesu komunikace, který s mediálními obsahy aktivně nakládá 

(dokladuje to především kapitola 2. Děti a televize). Není tedy možné předpokládat, že 

publikum bude pasivně přijímat za své vše, co mu je tvůrci pořadu předkládáno. Do jaké míry 

si tedy děti osvojují pojetí norem, které je použito v Kostičkách, do jaké míry legitimizační 

postupy obsažené v Kostičkách akceptují a rozumí vůbec pořadu tím způsobem, jakým jeho 

tvůrci zamýšleli (popř. jak mu rozumí autorka této práce)? 

V obou případech navrhovaných dalších výzkumů, které by bylo možné v návaznosti na 

tuto práci provést, se jako nejvhodnější metoda jeví hloubkové rozhovory v prvním případě 

s tvůrci pořadu, v druhém případě s jeho dětskými diváky. 
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Resumé 
Výchozím bodem práce je představa, že socializace představuje univerzální prostředek  

k zajištění kontroly. V moderní společnosti sehrávají roli jednoho ze socializačních 

mechanismů i masová média. Možným přístupem ke zkoumání role masových médií 

v procesu socializace je přístup teorie společenského očekávání, podle které jsou masová 

média zdrojem sociálního očekávání o sociální organizaci jednotlivých skupin, a to tím, že 

popisují a zobrazují normy, role, statusy a sankce daného typu společnosti. 

Empirická část práce si klade za cíl prostřednictvím kvalitativní obsahové analýzy 

konkrétního pořadu zjistit, jakým způsobem dochází k zobrazování norem a sankcí v pořadu 

určeném dětem Kostičky. Ukazuje se, že zobrazování norem a sankcí v Kostičkách má dvě 

základní roviny. Zaprvé tvůrci používají postupy, které v souladu s poznatky vývojové 

psychologie zvyšují didaktický potenciál pořadu. Zadruhé je zobrazování norem a sankcí 

v pořadu Kostičky ovlivněno ideologickou zatížeností tvůrců  pořadu a stává se nástrojem 

legitimizace podoby stávajícího společenského řádu. Otázky, zda se jedná o záměr tvůrců 

pořadu a do jaké míry si dětští diváci pojetí norem použité v Kostičkách osvojují, nejsou 

součástí práce, ale je možné je položit v rámci jiného, navazujícího výzkumu. 
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Summary 
Elementar resource of this paper is assumption that socialization is universally instrumental 

in control keeping. The mass media act as one of instruments of socialization in the modern 

society. A suitable approach to this subject can be found in the theory of social expectation. 

This theory claims that media are an important source of the social expectation, because they 

represent and describe norms, roles, status and sanctions which are characteristic of the 

current society. 

The aim of the empirical part of this paper is to find out in which way norms and 

sanctions are represented in the programme for children Kostičky. There are two ways in 

which norms and sanctions are represented. Firstly, some instruments of representation are 

used because of their educational effects. Secondly, the representation of norms and sanctions 

in Kostičky is affected by an ideological bias of the authors as well. It means that Kostičky 

can be instrumental in legitimization of the current social rules. However, this paper does not 

answer the two folllowing questions: Is this kind of representation of norms and sanctions 

intentional or not? And to what degree do children adopt the conception of norms and 

sanction which is used in the analysed programme? These questions can be answered in a 

consequential (qualitative) research. 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Lovec zvuků, červen 2007 (přepis) 

 

Obraz Text 
Obrázky ptáků, zvuky ptáků. D.: Ušáci lapáci, nastavte ušiska!  

K.: Kuku! Kuku! Čeká na vás... 
D.: ... lovec zvuků. 

Na lavičce v parku unavený Kostkáč, klimbá. 
Po celou scénu idylická hudba. 

(Zvuky ptáků) 
D.: Tiše, tiše, Kostkáč spinká... 

Detail klimbajícího Kostkáče, vedle něj 
zvonek, zvoní. 

... do ucha mu zvonek cinká. Tiše, tiše, zvuky 
spí, kdo je vzbudí, toho sní. 

Kostkáč na lavičce se probouzí, protahuje se. 
Bere svou síťku na motýly opřenou vedle 
sebe. Máchá s ní, pak se do ní vždy podívá. 

K.: Lovím, lovím. Co nalovím, uložím. 

Pouť, atrakce, zvuky poutě, Kostkáč kolem 
všeho pobíhá a loví síťkou na motýly. 

K.: Moje ušiska trápí rámus.  

Tváří se zkroušeně, chytá se za hlavu. K.: Když je rámus, bolí hlava. Začnem raději 
znova. 

V jakési místnosti prolétne loutka motýla 
s obrovskýma ušima. Pak střih. Sedí v ní 
Kostkáč se síťkou a ze síťky vytahuje 
polonafouklý ucházející balonek, řehtačku, 
frkačku atp. Hází je kamsi do hrníčků s 
pokličkami. 

K.: Tydydydydy! Uložím vás do sbírky 
zvuků. 

Detail živé kočky: (mňouká) 
Detail živého psa: (kňučí) 

K.: To slyšíme zvuků.  
Slon. K.: A některá zvířátka slyší ještě mnohem 

lépe než lidé. 
Detail Kostkáčova ucha, přikládá k němu 
ruku. Detail ucha miminka. 

D.: Ucho je tuze důležité, a proto musíme 
sluch od narození chránit. 

Dvě holčiny s panenkami, mateřsky se na ně 
dívají. 

D.: Miminko poslouchá mámu... 

Kostkáč s panenkou v náručí, „otcovsky“ jí 
řehtá jakousi hračkou. 

... tátu, zkouší opakovat a tak se naučí mluvit. 

Holčina šeptá: Můžeme šeptat. 
Jiná holčina volá: Můžeme taky křičet! 
První holčina:  Můžeme mluvit potichu. 
Druhá holčina: Nebo nahlas! 
Kostkáč si zacpe uši, jakmile to udělá, 
utichne všechen zvuk. Tváří se bezradně. 

D.: Ale představte si, že někteří lidé vůbec 
neslyší. Jen si to zkuste, jaké to je těžké - 
neslyšet. 

Dvě děti se dorozumívají znakovou řečí, 
vedle nich v okénku překladatel do znakové 
řeči, je úplné ticho. 

D.: Kdo neslyší, musí se domlouvat zvláštní 
řečí. 
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Kostkáč u hrníčků, nadzvedává pokličky. 
Vytahuje stromek vystřižený z papíru. 

D.: A kam teď půjdem lovit? 
K.: Do lesa. 

V parku/lese Kostkáč loví síťkou. K.: Tam si moje uši odpočinou. Není tu 
žádný rámus, jenom samé příjemné zvuky. 
Poznáte je? 

Kostkáč u hrníčků, bere jeden, zvedá 
pokličku, ozve se ptačí štěbetání, Kostkáč se 
zatváří spokojeně, kouká do kamery. 

 

Kůň běží po parku/lese. Frká.  
Kostkáč bere jiný hrníček, otevírá a dělá, že 
z něj něco leje. 

 

Obraz tekoucí vody v lese.  
Jiný hrníček: obraz žáby v lese.  
Další hrníček: houkání sovy, pak obraz sovy.  
Točící se gramofonová deska, na ní 
vystřižený papírový pes, točí se a kňučí. 

 

Kostkáčův ukazováček hrozí kostkáčkovi. K.: Kostkáčku, tys tomu dal! Takhle nám 
zvuky pomotat. Copak tak se ozývají 
zvířátka? 

Kostkáč vytahuje z hrníčku vystřiženou 
kočku (teď už je vidět jen jeho ruka, ne 
obličej), ozývá se bučení. Jiný hrníček: 
Vytahuje psa, ozývá se mňoukání. 

 

Zelené pozadí, idylická hudba, obrázky husy, 
kohouta, ovce a prasete. 

K.: Děti, že poznáte, kdo vás volá? 

Detail obrázku kohouta...: Kykyryký! 
... prasete...: Chrochro! 
... ovce...: Bé! 
... husy: Gagagagaga! 
Oranžové pozadí, zvuky divočiny, obrázky 
hada, medvěda, paviána (asi) a lva. 

D.: Kdo to tu tak řve? 

Detail lva: řve 
...paviána...: dělá paviání zvuky 
...hada...: syčí 
Obrázek lokomotivy (parní), lodě, letadla, 
ozývají se jejich příslušné zvuky. 

 

Kostkáč kouká do nebe (asi na letadlo), krčí 
sebe celého i obličej. Zacpe si uši a kroutí 
hlavou. Zase obrázek letadla. 

 

Loutkový kostkáček s velkými sluchátky na 
uších. Kroutí hlavou. 

D.: Au! Když je zvuků mnoho a jsou příliš 
silné... 

Detail sbíječky v chodníku. Muž se sluchátky 
v jakémsi třesoucím se stroji (jeřáb? bagr?). 

... musí se uši chránit, aby nestonaly. 

Kostkáč v Praze na ulici vedle pracujícího 
„sbíječkového“ stroje, krčí se a zacpává si 
uši. 

To by pak nic neslyšely. Ani pěknou 
písničku. 

Kostkáček vykukuje za hrajícím rádiem. D.: Kdo ale poslouchá muziku moc nahlas, 
dopadne jako ušoun, který už neslyší skoro 
nic. 
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Za dvěma hrníčky se vynoří onen model asi 
motýla s obrovskýma ušima. 

 

Kostkáč na kraji rušné silnice lape zvuky do 
síťky. Loutkový kostkáček se drží za hlavu, 
třese s ní. 

D.: Auta, auta, auta! Zase samá auta! Ty 
dovedou pořádně rámusit! Kostkáči, pochytej 
je rychle, šup s nimi do pytle! 

Kostkáč obchází zaparkované auto, nahlíží do 
něj. Sedá si na něj na přední kapotu, auto se 
rozhouká, on se lekne. 

K.: Některé zvuky nám pomáhají se 
domlouvat. 
D.: Dále, od auta dále! 

Červeně svítí semafor na železničním 
přejezdu a houká. 

K.: Dál ani krok! 

Kostkáč před spuštěnými železničními 
závorami. Trochu pohrozí do kamery. 

K.: Už je to tak. Za chvíli tudy pojede vlak. 

Loutkový kostkáček zvoní na zvonek. D.: Je někdo doma?  
Loutkový kostkáček bouchá do gongu.  
Kostkáč v palčácích tleská rukama, takže se 
nic neozývá. Pak je sundá a tleská bez nich. 
(Detail rukou) 

K.: Chystá se koncert lovce zvuků. Přidejte 
se! Máte na to pravou i levou ruku. 

Kostkáč bouchá dřívkem do polštáře, nic se 
neozývá, pak bouchá dřívkem do dřívka 
(detail). 

 

Paličkami bouchá do různých mís, které 
vydávají různé zvuky. Pak do různých 
zvonečků, ty to samé. Bouchá kamenem o 
kamen. 

 

Kostkáček má řehtačku, veselí se s ní.  
Kostkáč sedí u stolu a třese, kávou, bonbony 
v plechovce atp. Všechno tohle je 
podbarvováno tou samou idylickou hudbou. 

 

Vrže polystyrenem o sklo. Kostkáč si zacpe 
uši. pak najednou prsty z uší vyndá, zatváří se 
překvapeně a spokojeně. Dívá se dolů, 
ukazuje se, že má zvonkohru. Přikládá si ji 
k uchu. 

K.: Jsou zvuky nepříjemné, nemilé, co 
rozbolí uši. A zvuky příjemné, co pohladí 
naši duši. 

Kostkáček vrže klikou u šuplíku. D.: Dovrzat, namazat, se zvuky dá se i krásně 
hrát. 

Kostkáč spokojeně prohlíží jednotlivé 
zvonkohry, občas do nějaké bouchne lžící. 

 

Kostkáček nadzdvihá pokličku u hrníčků. D.: Hádejte, co slyšíte! 
Kostkáč bouchá dvěma půlkami kokosu o 
sebe (detail), zní to jako klapot kopyt. Dva 
modely koní. 

 

Kostkáč fouká do hrdla prázdné skleněné 
lahve, houká to. Modely loděk. 

 

Drhne o sebe novinovým papírem 
v pravidelném rytmu. Modely vojáčků v šiku. 

 

Za hrníčky vykukuje onen pseudomotýl 
s ušisky. 

 

Kostkáč mává papírem, zní to jako hřmění, 
obrázky mraků a blesků. 
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Kostkáč se krčí na ulici v Praze, máchá 
síťkou, koukne se spiklenecky do kamery a 
odchází. 

 

Kostkáč lape síťkou na prázdném fotbalovém 
stadionu, ozývají se zvuky zápasu a fanoušků.

 

Kostkáč na čísi pavlači, zevnitř se ozývá 
hudba a zpěv, on poslouchá, pak pokyne do 
kamery a jde dovnitř i se síťkou. 

K.: Panečku, to je posloucháníčko. Nejhezčí 
ze všech zvuků je muzika. Ale o té si povíme 
jindy. 

Zpívající děti (Prší, prší), Kostkáč hraje na 
klavír. 
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Příloha č. 2: Co by, kdyby, červenec 2007 (přepis) 

 

Obraz Text 
Obrázek Kostkáče v pokoji. D.: Co se může všechno stát? 
Obrázek muže v kolečku, pak vlka v kolečku. D.: Co by, kdyby. 
Kostkáč si hraje s malým kostkáčkem 
s kostkami, usmívá se na něj. 

D.: Vy jste vždycky s někým doma. Lucka 
s mámou, Ondra s tátou, Kostkáč 
s kostkáčkem. Ale může se stát, že někdy 
musí tatínek nebo maminka odběhnout... 

Kostkáč se dívá na hodinky a pokyvuje, drbe 
se na hlavě a odchází. 

... třeba do lékárny. A vy zůstanete na chvilku 
sami doma. 

Kostkáček se dívá, jak se Kostkáč obouvá. 
Kostkáč mu mává a pohrozí prstem. 

D.: Nikomu neotvírej!  
Kostkáč: Papa! 
 

Kostkáč vychází ze dveří, oknem se dívá do 
bytu, z druhé strany na něj kouká kostkáček. 
Mávají si. 

 

Kostkáček si hraje.  
Živá holčička si hraje s kostkami. K.: Tak si vyzkoušíme Lucku. Je už větší a 

prý se ani trošičku sama nebojí. 
Holčina hraje na xylofon, prohlíží si knížku, 
tváří se znuděně. 

K.: Už je jí ale dlouhá chvíle. 

Detail xylofonu. K.: Se vším si pohrála a je jí smutno. 
Holčina sedí mezi kostkami, xylofonem a 
knížkou. 

K.: Nic se neboj! Maminka na tebe myslí a 
brzy se vrátí. 

Holčina si lehá do postele s plyšovým 
medvědem. 

K.: Rozsviť si lampičku. Vem si kamaráda a 
můžete si povídat. Bude ti veseleji. 

Holčina leží na podlaze a dívá se na zapnutou 
televizi. 

K.: Televizi? Raději ne. Mohlo by tam být 
něco strašidelného a budeš se bát ještě víc. 

Holčina sahá na zvonící telefon, ale nezvedne 
ho a odchází. 

D.: Telefon? Na to máme doma domluvu, 
kdy ho můžu zvedat a co s ním říkat. 

Chodba, někdo zvoní, holčina si stoupá na 
židli a kouká kukátkem.  

D.: To bude u dveří, možná máma! Ale ta má 
přece klíče..? Kdo by to mohl být?  

V „průzoru kukátka“ je kreslená postavička 
muže, záhy se jeho hlava změní na vlčí. 

 

Holčina u kukátka vrtí hlavou. K.: Víš, že nemáš otvírat! Vzpomeň si na 
pohádku o kůzlátkách. 

Kreslená koza a tři kůzlata. D.: Jednou musela maminka nechat kůzlátka 
samotná doma a řekla jim – kůzlátka, nikomu 
neotvírejte. Kůzlátka chvilku dováděla ve 
světnici a najednou... 

Obrázek vlka D.: Kůzlátka, otevřete vrátka, já jsem vaše 
maminka. 

Obrázek zase kůzlat. 
Pak za dveřmi vlk, nakonec zmizí. 

D.: Ty nejsi naše maminka. Ta má tenčí 
hlásek.  
D.: Vlk to zkusil znovu: Buch buch – ale 
kůzlátka už tu pohádku dobře znala a vlka 
domů nepustila. 
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Obrázek velké kozy, asi se vrací domů. Vítá 
se spokojeně s kůzlaty, všichni se tváří 
spokojeně. 

D.: Když se maminka vrátila, pochválila svá 
děťátka, že nikomu neotevřela. 

V chodbě tamtoho bytu se otvírají dveře, 
přichází maminka, holčina se s ní vítá. 

D.: Až se máma vrátí, všechno jí povím, co se 
stalo a z čeho jsem měla strach. Stejně je to 
nejlepší, když nejsem sama doma. 

Obrázek asi maminky a holčiny.  
Tři kluci si spolu hrají. D.: To já se nebojím. Já jsem velký.  
Obrázek tří ušmudlaných kluků 
v pruhovaných trikách. 

K.: To jste hrdinové, když jste pohromadě!  

Obrázek muže a jednoho kluka v triku. K.: Ale představte si, co by, kdyby... 
Muž z obrázku zmizí. ... kdybyste se ztratili. 
Živý chlapec stojí před fontánkou, s nějakým 
mužem, asi otcem. Chlapec odchází, zatímco 
muž (zády ke kameře) na fontánu pořád 
kouká. 

K.: Ondru už fontána moc nebavila. A tak 
vyrazil na pouť.  

Kluk se prochází na pouti. K.: Trochu se mu to líbilo – ale tolik lidí, a 
táta nikde! 

Muž u fontány se začne rozhlížet. K.: Co si počít?  
Kluk na pouti se kouká na různé atrakce. D. (z tlampače na pouti): Haló, haló, ztratil se 

kluk Ondra. Táta ho čeká u kolotoče. 
Kreslený obrázek pouti, detaily obrázků 
rodičů držících za ruce své děti nebo 
vezoucích je v kočárku. 

 

Ondra kouká na autíčka na pouti.  K.: Už nejste mimina. Když se ztratíte, co 
uděláte?  

Kostkáč pobíhá zmateně kolem atrakce. 
zastaví se a vrtí hlavou. 

K.: Raději zůstaň na místě, kde jsi se ztratil. 

Kostkáč u té atrakce dělá, že brečí. K.: Brečet? Kdo brečí, přes slzy nic nevidí.  
Kostkáč vrtí hlavou pak zdvihá prst a kouká 
se. pak dává ruce do kornoutku a volá. Kýve 
hlavou do kamery. 

K.: Musíš se pořádně rozhlédnout. a máš také 
uši a pusu. 

Táta (ten od fontány) se na poutí objímá s tím 
klukem Ondrou. 

 

Jedou spolu na kolotoči.  
Kostkáč jede taky na kolotoči a mává ven. K.: Když se ztratíte, můžete požádat o pomoc 

policistu. 
Obrázek policisty (dítětem namalovaný) u 
auta. 

 

Kostkáč u skutečného policejního auta. Mává 
dovnitř a z auta vylézají dva policajti, muž a 
žena. 

K.: Víte, jak vypadá?  

Deštníkem na nich ukazuje odznak a to, o 
čem mluví. Policistka mluví do vysílačky. 

K.: Poznáte je podle odznaků a stejného 
oblečení-uniformy. Nosí také vysílačku. 
Řeknete jim své jméno a adresu, kde bydlíte, 
a oni vám pomohou. Nosí také pistoli. 

Detail odznaku Policie ČR. 
Detail policejního auta. 

Dobře si odznak prohlédněte, ať víte, na koho 
se můžete obrátit, pokud budete potřebovat 
pomoc. 
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Onen táta od fontány jde za ruku s  Ondrou, 
vedle jde ještě asi maminka a dvě další děti, 
všichni patří k sobě. 

K.: Co by se stalo, kdyby...  
D.: Ale v parku si přece můžeme hrát!  

Kostkáček loutkový vykukuje za stromem. K. Víš, co nesmíš?  
Tři živí psi. D.: Hladit cizí pejsky. Aby mě nepokousali. 
Dítě kope psovi v parku vyfouknutý míč. K.: A co ještě?  
Silnice plná aut za parkem. D.: Běhat k silnici. Auta také koušou. A co 

lidé? Ti jsou všichni hodní?  
Děti si v parku kopou míčem. Pak někam za 
míčem odbíhají. 

K.: Hm, však víte, že na to máte doma také 
domluvu. S kým smíte a s kým nesmíte.  

Za stromem vykukuje opravdu velice 
podezřelý muž. 

D.: Já oškliváky znám. 

Zase ty děti s míčem. K.: Tak tě Ondro vyzkoušíme, když už 
všechno znáš. 

Ondra odběhne pro míč, u toho stojí onen 
divný muž a vytahuje lentilky a autíčko. 
Ondra si ho bere. Muž ho bere za ruku a 
odvádí pryč. 

K.: Ondro?! 
 
 

Obraz odcházejícího muže a Ondry 
přeškrtnou dvě červené čáry. 

K.: Ondro... 

Kamera dává zpětný chod a muž s Ondrou se 
pozpátku vracejí. 

K.: Přece víš, že s cizími nikam nesmíš. 

Detail Ondrovy ruky s autíčkem od muže. 
Opět dvakrát červeně přeškrtnuto. 

K.: Nic si nesmíš brát. Nejsou všichni lidé 
hodní.... 

Kreslený obrázek muže z příkladu s holčinou 
za dveřmi, opět se mu mění hlava na vlčí. 
Ukazuje se, že drží za ruku chlapce 
v pruhovaném triku. 

... i když třeba tak vypadají. Zkus to ještě 
jednou. 

Muž u míče nabízí Ondrovi autíčko, ten 
kroutí hlavou. Odbíhá i s míčem. 

K.: Dobře, dobře jsi to udělal. 

Ondra s míčem běží parkem. Něco šeptá 
tamtomu tátovi. 

K.: Když se vrátíš k tátovi, všechno mu 
pověz, co se stalo. 

Táta s Ondrou jdou parkem a vedou se za 
ruku. 

K.: Na světě je hodně lidí. 

Kreslený obrázek, přibývají na něm 
postavičky holčiny, chlapce v pruhovaném 
triku, rodičů. 

K.: ty znáš všechny doma, sousedy a 
kamarády. 

Dav lidí na rušné ulici. K.: Ostatní jsou cizí lidé. Nejsou všichni zlí, 
ale může být mezi nimi i nedobrý člověk. A 
to se snadno nepozná. Vlčí hlavu nenosí. 

Obrázek nakreslený, na něm spousta lidí, 
jednomu z nich se hlava změní na vlčí.  

 

Kostkáč jde po ulicí, po níž odcházel na 
začátku z domu. Kostkáč kouká do oken. 

D.: Moje milá děťátka, kůzlátka. Zeptejte se 
doma, co byste dělali, kdyby se něco stalo. 
jakou vy máte doma domluvu na... 

„Za oknem“ je kreslené kůzle, další kůzle, 
třetí kůzle a koza. Nakonec se tam objeví 
kostkáček. 

... co by, kdyby. 
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Příloha č. 3: Bacily se nemyly, srpen 2007 (přepis) 

 

Obraz Text 
Kostkáč na sebe vrší kostky a podezřívavě k 
nich čichá, poté je hází do lavoru plného 
vody. 
 

Kostkáč: Copak, copak, moji špindírové? Že 
jste voňaví andílci? Už jste se dlouho nemyli. 
To by vás bacily zlobily. 
 

Kostkáč z jedné z kostek zřejmě bere bacila, 
se zdviženým prstem na něj ukazuje a bere si 
na něj lupu. Po jeho důkladnějším 
prozkoumání se znechuceně odvrací. 
 

Kdo ještě neviděl bacila? 
 

Stíny loutek bacilů na zdi. 
 

Bacily, jsou to dětské hlasy:  
Pst! Já jsem Hopšuda! A já bacil Šušoň. 
 

Loutkový kostkáček se dívá do lavoru plného 
kostek. 
 

Dětský hlas: Bacil nás zlobí a můžeme dostat 
nemoc. Je to tak malá potvůrka, že není vidět. 
 

Kostkáč s koštětem a baterkou svítí do 
kamery. 
 

Kostkáč (rozhodně):  
Tak si na ně posvítíme a řádně s nimi 
zameteme. 
 

Loutky bacilů si spolu očividně povídají, jsou 
však vyháněny koštětem. 
 

Bacily:  
Já jsem bacil, ty jsi bacil, kdopak nás to 
bacil? Mýdlo, ručník, kartáček. 
 

Kostkáč s velkou péčí myje panenky. 
 

Kostkáč: Raději všechno umyjeme. Abychom 
nebyli nemocní. 
 

Maminka s malým dítětem v náručí. 
 

Dítě:  
Mimina se mají! O ty se pořád někdo stará! 
 

Miminko, které je umýváno v dětské vaničce. 
 

Starší dítě:  
Tebe také umývali, když jsi byl malý... 
 

Loutkový kostkáček se čistí kartáčem u stolu. 
 

... Teď už jsi velký. Musíš to zkoušet sám... 
 

Živé dítě někdo vysouší ručníkem. 
 

... Však to budete učit i vaše děti. 
 

Dítě myje panenku. 
 

Další starší chlapecký hlas: Kdo nevoní, s tím 
si nehrajeme. Pěkně umýt! Zepředu i zezadu. 
 

Kostkáč leze po louce mezi krávami, obrazy 
toho, co se zpívá. 
 

K.: Co voní, to voní, ke všemu přivoním. 
D.: Hostina pro nosáče, pro vás i pro 
Kostkáče! 
Děti: Co voní? Mámina pusa, pečená husa, 
umyté vlasy, zoubky od pasty, čisté ruce, jetel 
v louce, jahody, maliny a čisté peřiny. 
Sluníčko na jaře, koníčky v kočáře, po letním 



65 

dešti voní i les. 
Kdo nevoní?  Kdo nemyje se a nečeše se, 
nečistí zuby, tak si je umyj! Špinavé prádlo, 
zkažené jídlo, nemyté děti, hromádka smetí, 
kouřící auta, komíny, lidi a psí hovínka na 
chodníku.  
 
 
 

Kostkáč se sleduje v zrcadle a myje se. Na 
závěr procedury spokojeně pokývne. 
 

D.: Oči potřebují probudit, uši pořádně umýt, 
aby dobře slyšely.A nos? No… raději 
vysmrkat se do kapesníku.  
 

Kostkáč strká prst do ruky, pak se zatváří 
přísně (při slovech čistě umytý) a strčí si do 
pusy dudlík. 
 

D.:  
Kdo chce cucat palec, tak jen čistě umytý! 
Nebo snad ještě dudlíky?  
 

Loutkový kostkáček čistí obří špinavé zuby, 
za nimiž se schovávají ony dva bacily, až 
jsou zuby čisté a kostkáček si je spokojeně 
prohlíží. 
 

D.:  
Bacile, uhni! Já jsem kartáček zubní! Ráno, 
večer a také po jídle vyčistím zuby v papule. 
 

Obrazy malých dětí čistících si zuby, děti se 
tváří spokojeně. 
 

D.:  
Doma i ve školce máme každý svého 
štětináče.  
 

Loutkový kostkáček sedí na židli, Kostkáč jej 
češe apod. 
 

(Dítě) A jak o vlasy se postaráme? (Starší 
dítě) Někdy ostříháme, špinavé umyjeme a 
učešeme. 
 

Malá dívka češe jiné dívce vlasy. 
 

 

Loutkové bacily (ony dva) sedí v koši na 
špinavé prádlo. 
 

B.:  
Čichám, čichám člověčinu. Proč lidi pořád 
perou? Ve špinavém prádle je nám blaze. 
Máme rády ušmudlánky, co neutřou si nosy, 
co věčně chodí bosi. 
 

Malý chlapec se ve vaně myje napěněnou 
houbou pod dohledem maminky, tváří se 
velice spokojeně. 
 

D.: Když jsme si celý den hráli, tak jsme se 
zpotili a umazali. 
 

Bacil vedle sklenky se zubním kartáčkem 
pokašlává. 
 

 

Loutkový kostkáček se dívá do kamery, stojí 
u ručníku. Poté chlapec ze scény ve vaně, 
jemuž někdo stříhá nehty. 
 

D.:  
Nehtíčky chrání vaše prstíčky. Že je okusuje? 
A kňourá, když je máma odstřihuje?  
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Tentýž chlapec leží na zemi u stavebnice a 
bere ze země sušenky. 
 

Dítě: Pořád něco umývat! Já mám hlad! (Jiné 
dítě) Ale na zemi? Pěkně u stolu! 
 

Kostkáč tomuto chlapci u stolu krájí lákavě 
vypadající jahodový dort. 
 

 

Umělé modely mrkví s očima jsou zablácené, 
stříká na ně voda. 
 

D.:  
Mrkev pravila: Kdybych se umyla, to bych se 
bacilů zbavila. 
 

Loutkový kostkáček u stolu plného očividně 
čistého ovoce. 
 

 

Smeták s očima nametá do lopatky s očima ze 
země prázdné skořápky. 
 

D.:  
Metu, metu, bacily zametu. 
 

Opět onen chlapec, tentokrát luxuje. 
 

D.:  
Vysavač zažene naše Alíka a bacily vcucne 
do pytlíka. 
 

Dva bacily na zemi u pytle do vysavače. 
 

 

Loutkový kostkáček stojí u popelnic, je 
zavalován odpadem.  
 

D.:  
Ale kdyby každý na zem smetí odhazoval, tak 
by nás zavalilo a přikrylo. 
 

Na hromadě odpadků křepčí bacil (ta loutka). 
 

B.:  
Tady to pěkně smrdí. To je něco pro nás. 

Popelnice jsou sypány do popelářských vozů. 
 

 

Za odjíždějícím popelářským vozem se baví 
bacily.  
 

B.:  
Kam to smetí vezou? Vždyť ho skoro 
neuvezou. Na smetiště - to je naše hřiště. 
 

Odpadky jsou sypány na skládky.  
 

D.(?):  
Hromady odpadků se ukládají na skládku, 
aby bylo ve městě čisto.  
 

Bacily křepčí na skládce. 
 

 

Idylické obrazy zvířat, která dělají činnosti, o 
nichž se mluví. 
 

D.:  
Jak se myjí zvířátka? (Starší dítě) Koupají se, 
kožich prodrbou, myjí se ve studené vodě. A 
taky nezahazují smetí. Zeptejte se hroších 
dětí!  
 

Kostkáč osouší kostky z lavoru. 
 

K.:  
Hm, tak jsme kostičky umyli a bacilů je 
zbavili.  
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Malý loutkový kostkáček taky osušuje své 
minikostky.  
 

 

Bacily poskakují před zapnutou pračkou. 
Nakonec jsou kamenováni mýdlem a padají 
do odpadkového koše. Malý chlapec si myje 
ruce.  
 

D.:  
Byly dva bacily, Hopsuda a Šušoň, a ty si 
nemyly ruce ani ucho. Bacily se nemyly, a 
tak jsme je umyli, bacilů se rychle zbavili. 
 

Loutkový kostkáček je na toaletě. Ve dřezu je 
umyté ovoce. Kostkáč spokojeně se svým 
deštníkem sedí na kraji potůčku v lese. 
 

Kostkáč: děti:  
Kdy můžete běhat, skákat, malovat? (Děti) 
Když budeme zdraví! (Kostkáč) Kdy můžete 
lítat, plavat, tancovat? (Děti) Když budeme 
zdraví! (Kostkáč) Kdo je zdravý jako řípa, 
kdo nekrmí bacily? (Děti) My, protože jsme 
se umyli. Vyženem je koštětem, kartáčkem a 
mýdlem, pravidelnou hygienou, také zdravým 
jídlem. Před spaním si umyjem ruce, nohy, 
uši, bez bacilů nám to víc sluší. 
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Příloha č. 4: Hasič Nebojsa, září 2007 (přepis) 

 
Obraz Text 

Detail dětské ruky škrtající sirkou a zapalující 
noviny na trávě. Kamera se vzdaluje a 
ukazuje se, že to jsou dva malí kluci. 

D.: No to snad ne. Takoví mrňousi? 

Detail hořících novin. D.: No to přece nesmíte! Pozor, hoří! Haló, 
kde jste kdo? Hoří!  

V detailu ohně se objevuje zamračený obličej 
dřevěné figurky. Pak v ohni malý loutkový 
kostkáček, drží se za hlavu. 

K.: Kdo nám pomůže?  

Tamti dva kluci stojí v záplavě dýmu. D.: Hasič! Hasič nebojsa! 
Kostkáček zvoní na zvon, tamten zamračený 
obličej dřevěné figurky tam zase je v ohni. 

 

Hasičská siréna houká, živý hasič sjíždí po 
požární tyči a kamsi běží. Tři hasiči 
v červených uniformách se rychle oblékají. 

D.: To je rychlost, to je spěch... 

Kostkáč sjíždí po požární tyči. ... Kostkáč sotva popadá dech. No totiž když 
hoří, tak záleží na každé chvilince. 

Hasiči už oblečení utíkají k požárnímu autu. 
Detail auta, to spouští sirénu a rozjíždí se. 
Kostkáč marně dobíhá k již odjíždějícímu 
autu, bezmocně mává rukama. Auto mu 
nezastaví. 

 

Dvě hasičská auta jedou, houká siréna. D.: Tradá, tradá, hasiči jedou, stříkačku 
vezou! 

Spousta hasičů ve skafandrech provádí 
zřejmě záchranné práce, hasí a tak. Detail 
černého ošklivého dýmu, velký požár, vypadá 
vážně nebezpečně. 

K.: Trvá i několik dní a nocí, než hasiči tak 
veliký požár uhasí. Hasič je sice nebojsa, ale 
musí dávat veliký pozor, protože oheň a kouř 
jsou moc nebezpečné. 

Figurka hasiče z kartonu mává rukama, na 
pozadí je červeno, zřejmě imitace požáru. 

 

Tělocvična, před žebřinami je cvičební stroj, 
Kostkáč kolem něj pobíhá, pak cvičí. 

D.: Takový hasič cvičí každý den, aby měl 
pořádnou sílu a oheň přepral. 

Figurka hasiče z kartonu, zase tamta, cvičí 
s činkami z kartonu.  

D.: Ráz, dva, ráz, dva! 

Kostkáč se snaží zvednout činky, ale marně. 
Volá na očividně hasiče v červené uniformě, 
ten je zvedá bez problémů. Pak záběry různě 
cvičících hasičů. 

 

Kostkáč kouká z okna vysoko v nějakém 
domě, pobíhá, mává. 

K.: Haló! 

Panelák slaňují dva hasiči. Oknem 
ke Kostkáčovi a nasazují mu jakési popruhy. 

D.: Ti hasiči panečku umí šplhat po laně. 
Lezou po domech i po skalách jako veverky. 
Zachránit Kostkáče, to je pro ně hračka. 
pořádně připoutat, ale pozor, jsme moc 
vysoko. 

Spouštějí Kostkáče z okna, ten se tváří 
spokojeně a mává. Když dosedne na zem, 

 



69 

podá si ruku s již čekajícím hasičem, děkovně 
se směje. Mává nahoru, za ním se již 
spouštějí dva hasiči. 
Kostkáč otevírá hasičský vůz a vyndává 
jakousi pilu, hadici atd. 

D.: Co vozí hasičské auto? Pilu, hadice, 
stříkačky, nářadí, sekyry, ... a co tady? Á, 
hasicí přístroje!  

Kostkáč sedí v hasičské kabině a něco říká do 
vysílačky. Pak si místo klobouku dá helmu a 
dých. přístroj. 

D.: Hasič v klobouku? Nasadí si přeci helmu 
a někdy i dýchací přístroj. 

Záběr na okénko jakéhosi auta, hoří v něm. 
Před autem pobíhá Kostkáč, pak odbíhá. 

D.: Pomoc, hoří!  

Kostkáč ukazuje hasičům, hasiči hasí a něco 
tahají z auta, předtím auto rozříznou a sundají 
mu střechu. 

K.: Hasiči také pomáhají na silnicích při 
dopravních nehodách. a tady se cvičí, jak 
zachránit řidiče z hořícího a pomačkaného 
auta. 

Kostkáč na loďce na vodě, mává deštníkem. 
Přijíždějí k němu hasiči na loďce. 

K.: Haló, haló! 
D. To jsem rád, že hasiči Kostkáče zachránili. 
Vy samotní se na vodu nikdy nepouštějte. 

Kostkáč jede na lodi po Vltavě, padá mu kufr 
do vody. 

K.: Kufr je pryč. 

Hasiči v potápěcích kombinézách. D.: Snad by pomohli hasiči potápěči. 
Hasič potápěč se vynořuje z vody s kufrem. 
Kostkáč po palubě běží k němu. Bere si kufr, 
má radost. Podává ruku hasičovi. Z kufru 
vytahuje rybu. 

 

Loď jede po Vltavě, na všechny strany z ní 
stříkají hasicí stříkačky. Detail Kostkáče, jak 
na lodi stříkačku používá a veselí se u toho. 

K.: Voda pomáhá požáry uhasit.... 

Vrtulník na nebi. ... ale když dlouho prší... 
Zatopená vesnice z ptačí perspektivy. ... stane se z vody silný a divoký nepřítel, se 

kterým se musí bojovat. 
U dálnice, prší, kolem dálnice je to zatopené. K.: Při záplavách pomáhají zachraňovat také 

hasiči. 
Hasičské auto na zatopené silnici.  
Hořící kusy dřeva, hodně detail. K.: Oheň nám ale i pomáhá... 
Zapálený plynový sporák. ... může nás hřát, na ohni vaříme... 
Nehořící svíčka, detail ruky, jak ji zapaluje. 
Obraz je přeškrtnut dvěma modrými čarami. 

... ale s ohněm si nesmíte hrát. 

Figurka hasiče z kartonu na červeném (asi 
ohnivém) pozadí. 

 

Detail krabičky sirek, někdo škrtá sirkou. 
Zase přeškrtnuto. 

D.: Malý plamínek se může rychle rozhořet... 

Figurka hasiče z kartonu na červeném (asi 
ohnivém) pozadí, už zase. 

... pálí, pálí... A všecko zničí. 

Detail ruky se zapalovačem, hořícím. Opět 
přeškrtnuto. 

 

Figurka hasiče na červeném ohnivém pozadí 
hasí. 

D.: Kostkáči! Ukaž nám, jak se přivolá 
pomoc, když hoří! 

Kostkáč před několika telefonními automaty. D.: Aha, ty nemáš peníze. Ani kartičku na 
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Bezmocně si poklepává na kapsy. telefon?  
Kostkáč drží sluchátko a nadšeně ukazuje na 
návod k obsluze telefonu. 

D.: Že to nevadí? 

Detail čísla 150. D.: Na hasiče můžeme volat zadarmo. 
Detail ruky mačkající na telefonu 1, 5, 0. D.: Jedničku, pětku, nulu. 
Ústředna hasičů, žena zvedá telefon. 
V popředí nakresleno číslo 150. 

D.: A z hasičské ředitelny pak pošlou pomoc. 

Mapa Prahy. V popředí nakresleno číslo 150. D.: Když hoří, hasiče volá jednička, pětka, 
nula. 

Kostkáč troubí na troubu před autem, na něm 
je 150.  

 

Děti běží po překážkové dráze, přeskakují 
překážky, běží po úzké kladině a tak. Kostkáč 
to taky zkouší, ale jemu to nejde. 

 

Děti pumpují vodu z hasicího přístroje. D.: To jsou ale nějací malí hasiči. 
K.: Cvičí se v rychlosti a síle. a možná z nich 
vyrostou opravdoví hasiči. 
D.: Nebojsové! 
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Příloha č. 5: Bylo, nebylo, říjen 2007 (přepis) 

 
Obraz Text 

Pohled z věže na Prahu  
Kostkáč se prochází ulicemi plnými lidí. Dítě: Kam to všichni ženou? 

Kostkáč: Podívat se na památky. Ty už něco 
pamatují. 
Dítě: A co si ty památky pamatují? 
Kostkáč: Jak to dříve bylo, nebylo. 

Kostkáč stojí u recepčního pultíku v nějaké 
památce a bere do rukou knihu, předtím 
nasazuje brýle. 

Dítě: Jak to bylo dřív? 
Kostkáč: No to už si nikdo tak přesně 
nepamatuje. Možná prastaré stavby, něco je 
psáno a zakresleno ve starých knihách. 

Vystřižené obrázky starých mužů s bílým 
plnovousem se odklopují a odhalují jedna 
druhou. 

To když dědeček vašeho dědečka a ještě 
dědeček toho dědečka měl dědečka a jeho 
dědeček měl také dědečka... 

Kostkáček loutkový nahlíží do knihy. Dítě: Kostkáči! Ty si snad děláš legraci!  
Kostkáč zblízka nahlíží v brýlích do knihy. K.: Kdepak. To bylo tak dávno, že se 

vystřídalo tolik dědečků. 
U toho samého pultíku Kostkáč bez brýlí, ale 
v dlouhém plášti a s korunou na hlavě, dívá 
se do kamery, tváří se velice spokojeně sám 
se sebou. (do toho hraje „královská“ hudba.) 

 

Hromádka starých knih, za ní vykukuje 
loutkový kostkáček s korunkou na hlavě a 
pláštíkem (zmenšená kopie velkého). 

 

Kostkáč v plášti a s korunou na hlavě za 
pultíkem roztahuje pergamen a začíná do něj 
psát. 

D.: Tak se na tu dávnou dobu podíváme 
v televizi. 
K.: Televize nebyla. 
D.: (Udiveně) Nebyla?... 

Loutkový kostkáček s korunkou se tváří 
zadumaně. 

... a co tedy bylo? A co nebylo? 

Karlův most, před ním loutka Karla IV., která 
na něj ukazuje. 

K.: Tak třeba... už stál ten kamenný most. 
Karlův. 

Kostkáč v plášti s korunou jde po Karlově 
mostě a rozhlíží se. 

D.: A kde je Karel?  

Kostkáč ukazuje na jednu ze soch. K.: Sedí na trůně a na hlavě má korunu. Byl 
to král českého království... 

Socha lva. ... ve znaku silné zvíře, je to lev, ne pes. 
Česká znak se lvem. A ve znaku je i dnes. 
Jakési nádvoří s kašnou. D.: Dnes krále nemáme... 
Prezidentská standarta Pravda vítězí vlaje. ...Ale pana prezidenta. 

K.: Je také na Hradě, kde dříve žili králové. 
Panoráma Pražského hradu a Karlova mostu, 
před ním je kostkáček s korunou a pláštěm, 
usmívá se do kamery. 

D.: Tak králové nebyli jen v pohádkách! 

Kostkáč před katedrálou sv. Víta. K.: Z těch dávných dob se zachovaly mosty, 
kostely, hrady a kamenné domy... 

Staré grafiky řemeslníků. ... Všechno stavěli ručně. Neměli ještě bagry 
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a vysoké jeřáby. 
Kostkáč před katedrálou sv. Víta. D.: To byli šikovní ti prapradědečkové, že ty 

stavby přečkaly tak dlouhou dobu! 
Loutka princezny se prochází před jakousi 
zdí. 

K.: Tolik králů a královen se vystřídalo! 

Kašna, chrliče, fontánky apod. K.: A kolik vody uplynulo! 
Kostkáč v plášti a s korunou sestupuje po 
zámeckých schodech. 

K.: Dnes si můžeme na tu dobu už jen zahrát 
– jak to bylo, nebylo. 

Lidé v kostýmech na staročeských 
slavnostech, slečny ječí, muži šermují. 

 

Loutky rytířů, které šermují. D.: Ty jsi ale říkal, že se nemáme prát a raději 
se domlouvat. 

Zase usmívající se slečny v kostýmech. K.: To je pravda, ale dříve se hodně bojovalo. 
Kostkáč v koruně s pláštěm na lavičce listuje 
knihou, pak do ní píše brkem. 

D.: A co dělali, když televizi neměli? Četli? 
K.: Knížky, jaké znáte vy, ještě nebyly. Psaly 
se ručně, brkem. 

Člověk v dobovém kostýmu píše brekem. K.: Psát a číst umělo jen málo lidí. 
D.: To nechodili do školy?  
K.: Školy pro malé děti ještě nebyly. 

Dobový obrázek vyučování. D.: A školky?  
K.: Ty už vůbec nebyly. 

Kostkáč v kostýmu (pořád tom samém) tančí 
na dobovou hudbu s malou holčinou na ulici. 

D.: A jak si děti hrály? 

Obrázek, na němž děti honí obruče. K.: Někdy jako vy. I když doma musely 
hodně pomáhat. 

Kostkáč vyrábí panenku ze dřeva. D.: Třeba si udělaly panenku ze špalku. Nebo 
z hlíny. 
D.: To nebyly barbíny?  

Dítětem namalovaný obrázek hradu. D.: A kde bydleli?  
K.: Na hradě králové a královny... 

Malé děti s papírovými korunami na hlavě 
různě vykukují z malých modelů zámků. 

... princové a princezny.  A ostatní pod 
hradem. 

Dobové grafiky chudých stavení. Ale v chatrčích ze dřeva a hlíny byla tma a 
zima. 

Řemeslník v kostýmu seká dřevo, jde mu to, 
Kostkáč se o to pokouší taky, ale sám nad 
sebou kroutí hlavou, jak mu to nejde. 

 

Žena v kostýmu na ulici vaří. D.: A co ti prapradědečkové a praprababičky 
jedli? 
K.: Vařili polévky a kaši. Cukr neznali, sladili 
medem. Tak se třeba z mléka vyrábělo máslo. 

Kostkáč krájí chleba. Solí ho. Zatváří se 
spokojeně a kousne si. 

Chleba jedli většinou jen suchý. A posolit! 
Mňam! 

Kostkáč v kostýmu prohlíží zmrzlinu a lízne 
si. 

D.: To neměli bonbony? A čokoládu? Ani 
zmrzlinu? 

Zmrzlina mu zmizí z ruky, diví se. K.: Neměli ledničky. 
Obrázek člověka na koni. D.: A kam jezdili nakupovat?  

K.: Auta nebyla. A tak se chodilo pěšky a ti 
bohatší jezdili na koni.  
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Kostkáč mává živému koni, na němž jede 
někdo v kostýmu. 

K.: Koně kovali kováři. 

Loutkový kostkáček pozoruje kohosi, jak bije 
do železa v ohni (detail).  

 

Kdosi vyrábí groš (detail). K.: A pak razili staré stříbrné peníze – groše. 
Hromada stříbrných grošů.  
Kostkáč čichá u stánku s kořením. D.: Tady to voní!  

K.: Léčivými bylinami se léčilo dříve a léčí 
se i dnes.  

Hrnčířka u hrnčířského kruhu, směje se. K.: Hrnce vyráběl hrnčíř nebo hrnčířka.   
Koza se prochází po ulici, mečí. Obrázek 
dvou koz. 

K.: Chovali hodně domácích zvířat a často je 
zapřahali i do vozů..  

Pištec v kostýmu píská na píšťalu, Kostkáč 
ho napodobuje hrou na svůj deštník. 
Loutkový kostkáček zvoní na zvonec. 
Pouliční hudebníci v dobových kostýmech. 
Pouliční kejklíři.  

 

Kostkáč s rytířskou helmou na hlavě se 
kulišácky usmívá.  

 

Záběry soch.   
Kostkáček klepe klepadlem na dveře. Dívá se 
do kamery. 

 

Pouliční taneční vystoupení dětí v dobových 
kostýmech. Malé děti se prohlížejí v zrcadle 
v kostýmech (princezny, princové). 

Dítě: Zkuste si také zahrát na doby, jak to 
dřív bylo, nebylo. 

Loutka sedí na hradbách zámku. Dítě: Podívejte se na hrady a zámky, jak žili 
vaši praprapradědečkové a prapraprababičky. 

Zase děti v kostýmech, teď na nádvoří 
zámku, chlapci jsou pasováni ptačím perem, 
holčiny v šatech a s korunkami posedávají, 
chlapci bojují. Všichni dorážejí na Kostkáče. 
Hodně se smějí.  

 

Kostkáč „cválá“ na dřevěném koni. Sundává 
si korunu a nasazuje svůj obvyklý klobouk. 
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Příloha č. 6: Smím, nesmím, listopad 2007 (přepis) 

 
Obraz Text 

Kostkáček vykukuje za krabicí plnou kostek. D.: Smím? 
K.: Nesmíš! 
D.: Smíme? K.: Nesmíme. 

Dvě děti se perou u krabice kostek. K.: Když jste tak hádaví, tak si o tom 
povíme... 

Prst s maňáskovou hlavou na sobě se otáčí. ... ale je to tuze těžké.  
D. Smím? Nesmím! 

Opičí rodinka. Ptačí rodinka.  K.: Některá zvířata žijí společně v tlupách. 
Starší pečují o mladší a silnější pomáhají 
slabším. 

Miminko se válí na posteli. D.: A člověk? K.: Žije také v malé smečce. 
Říká se jí rodina. 

Asi roční holčina je krmena kýmsi, je 
umazaná od jídla. 

D. A co vlastně smím?  
K.: Smíš jíst... 

Miminko někdo krmí z lahve. ... pít... 
Tak čtyřletá holčina fouká do větrníku. ... smíš dýchat... 
Malý chlapec spí v peřinách. ... spát... 
Kdosi přebaluje mimčo. ... čurat do plenek... 
Miminko se směje na řehtačku. ... smíš si hrát... 
Maminka si hraje s mimčem. ... mazlit se a povídat. 
Chlapeček leze k otevřenému balkonu, obraz 
je přeškrtnut dvěma červenými čarami. 
Kostkáček v záclonách vrtí vykuleně hlavou. 

D.: A co se nesmí? 

Ten samý chlapeček šťourá šroubovákem 
v zásuvce, přeškrtnuto dvěma červenými 
čarami. Objeví se tam Kostkáček a opět 
kroutí hlavou. 

 

Tentýž kluk otvírá šuplík s léky. Do šuplíku 
nahlíží kostkáček a kroutí hlavou. 

 

Zase ten kluk, teď otvírá sporák a leze do 
něj? Kostkáček kroutí hlavou a zdvihá 
výstražně prst. 

 

Teď si pro změnu hraje s kindžálem. 
Přeškrtnuto. Kostkáček si dává ruku před 
pusu a kroutí hlavou. 

 

Pije slivovici a ukrutně se u toho veselí. 
Přeškrtnuto. 

 

Zapaluje svíčku a veselí se ještě víc. 
Přeškrtnuto.  

 

Kostkáček nad ním kroutí hlavou. D.: A co se nesmí? To už známe. 
Kluk brečí, má spálené prstíky, maminka mu 
je pofouká. 

D.: Přece nejsme mrňata. 

Partička dětí jde ve dvoustupech za ruku. K.: Tak se podíváme, vy obři, jestli víte, co se 
patří. 

Dvě družstva kluků hrají fotbal na vážně 
blátivém povrchu. 

D.: To by to dopadlo boulovatě, jako v zemi 
Kdo chce, co chce. Kde boule a modřiny 



75 

fňukají a šaty dají do špíny. 
Kostkáček stojí v zeleni, bouchne do něj míč. 
Asi ho to bolí. 

K.: Lidé si domluvili pravidla. 

Zase kluci při fotbale. Červený fauluje 
modrého, ten se svalí. Hvizd rozhodčího. 
Červený dostane červenou kartu., 

D.: A když na ně zapomenou? 
D.: A když na ně zapomenou... 

Kostkáč jde s vyloučeným červeným a laje 
mu. Červený je zkroušený. 

K.: ... soudce píská a vyloučí je ze hry. 

Rozzlobený Kostkáč píská na píšťalku a na 
kohosi se dívá, ne do kamery. 

D.: A kdo píská, když nejsme na hřišti? 

Doprava v Praze, tramvaj, auta, chodci.  
Policistka řídí dopravu. K.: Policista. Dává pozor na auta i chodce, 

aby si nedělal, kdo chce, co chce. 
Plná ulice lidí, pohled shora. Dítě v kočárku 
kouká ven. 

D.: Stejně se dospělí mají, že nemusí 
poslouchat. To jenom nám pořád říkají, co 
nesmíme. 

Pán v obleku s aktovkou. K.: I dospělí poslouchají. Mají trochu jiné 
úkoly, než máte vy. 

Kuchařky v jídelně hrají karty. K.: To by se vám nelíbilo, kdyby kuchařky 
jenom hrály karty a nevařily. 

Prázdné hrnce. D.: Prázdným hrncům by kručelo v břiše. 
V kotelně si dva muži posílají autíčko. K.: Kdyby si tátové hráli a nevařili... 

D.: ... byla by zima i kostkáčkovi. 
Kostkáček u zamrzlého topení. Sahá na něj a 
ucukává. 

 

Máma vede dvě děti za ruku. Pak další záběry 
dětí. 

K.: Malí i velcí, každý má úkoly, i když 
nechodí do školy. Pomáhají nám i kouzelná 
slovíčka. 

Holčina sundavá klobouk a říká: Dobrý den! 
Další holčina rukama prosí a říká: Prosím, prosím. 
Chlapec: Děkuju. 
Holčina mává: Na shledanou! 
Jakési dítě si obouvá bačkory. D.: Slovíčka znáte, ale někdy zapomínáte. 
Skřínka s botami, očividně ve školce. D.: ve školce platí také domluva. Kde s  

přezouváme... 
Kostkáček si hraje ve školce. ... kde si hrajem... 
Kostkáček u jídla ... kde jíme... 
Děti ve školce v umývárce. ... kde se umýváme... 
Kostkáček v posteli. ... a kde odpočíváme. Je to tak. 

K.: Někdy je to naopak. 
Bunda se přemisťuje sama po podlaze, boty 
visí na věšáku, děti malují na velký papír na 
zemi. 

D.: Bunda chodí po zemi, boty visí na 
věšáku, malíři se také spletli. 

Kostkáč leží v posteli, vedle je spousta 
dalších prázdných postelí (asi školka) a jí 
něco z kastrolu, utírá se do oblečení. Pak si 
spokojeně lehá. 

D.: Kostkáči, snědl jsi nám oběd! Umazal 
postýlku a šaty taky! 

Holčina říká: Kohoutek a slepička, když šli spolu na 
zrníčko... 
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Kolem ní jsou další děti, ty jí do toho začínají 
skákat, nikomu není rozumět. Před nimi si 
Kostkáč zacpává uši. 

K.: A je po pohádce. 

Různé děti řvou, záběry jejich tváří. D.: Nekřičte! Bolí mě z vás ušiska. 
Kostkáč si protřepává uši. D.: Já vám nerozumím! 
Chlapec kýchne a utře si nos do rukávu. K.: Kapesníček máme kde?  
Fronta dětí, Kostkáč se šine dopředu, děti ho 
chytají a vrací zpět. 

D.: Předbíhat? Kostkáči, to nedělají pašáci. 

Holčina (asi v jídelně) jí. Záběr na Kostkáče, 
ten taky jí a čte si u toho. Pak záběr na jeho 
ruku, jak vedle talíře jede s autíčkem. 

D.: Kostkáči, tak se nejí! Číst si a hrát si u 
jídla! 

Děti a Kostkáč se tlačí u kliky. Kostkáč to 
zorganizuje. Odhání všechny od dveří a pak 
pouští nejprve dívky a potom chlapce. 
Usmívá se u toho. 

K.: U dveří bývá strkanice. Na to máme také 
domluvu. Dveře se přidrží a nejprve dámy a 
pak pánové. 

Kostkáček stojí u prázdného odpadkového 
koše a je bombardován odpadky. Schovává se 
za koš. 

D.: Děti! Kam patří papíry a smetí?  

Kostkáček dává ty papíry koše.  
Figurky na hrací ploše Člověče, nezlob se. 
Papírové figurky v kruhu spojené se otáčejí. 
Pak jedna z nich zmizí, z ostatních se zase 
stane kruh a začíná se opět točit. 

K.: Hra má svá pravidla. Kdo je zapomíná, 
musí z kola ven. 

Tři kreslení kluci v pruhovaných trikách, 
špinaví, perou se. 

D.: Kdo se pere, toho rádi nemáme. 

Obrázky od Lady peroucích se lidí. D.: (asi jiné) ale to my přece děláme. 
K.: (úsměvně) V pračce se per prádlo a ne 
děti. 

Zase kluci v triku kreslení se perou. D.: Abyste věděli, perou se i dospělí. 
Zase ten kruh točících se spojených 
postaviček. 

K.: Asi ve školce nebyli, když se smím-
nesmím učili. 

Děti za ruku v kruhu se točí (živé děti) kolem 
stromu. 

 

Kostkáč za sklem bije jednou svou pěstí do 
druhé své pěsti. Za tím sklem pak pouze dvě 
pěsti do sebe bijí. 

D.: Kdo to zkouší třeba pěstí a ví, že se to 
nesmí, s tím si nehrajeme. 

Kostkáč má košík plný ovoce a z něj 
rozhazuje jablka, tváří se u toho spokojeně. 

K.: Každý něco má. To je tvoje, to je tvoje, to 
je tvoje, to je vaše. Co není tvoje, to si nesmíš 
brát. 

Holčina v pokoji na zemi na velkou 
rozevřenou knihou. 

D.: Můžu si to půjčovat? 

Kostkáč u knihovničky s holčinou, vytahuje 
jednu knihu a „otcovsky“ ji předává holčině. 
Pohrozí jí prstem. 

K.: Když se dovolíš a zase vrátíš.  

Tři kostky, jednu z nich bere ruka v černé 
rukavici. 

K.: Kdo si bere věci, co mu nepatří, krade. 
D.: To je zloděj. S tím je ouvej. 

Kostkáč hlavou dolů zachmuřeně za mříží. 
Počítá si na prstech, pak se vedle něj objevuje 
i kostkáček za mříží. 

D.: N ty čeká vězení. Za mřížemi mají 
dlouhou chvilku, opakují násobilku. Co je 
tvoje, není moje. 
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Kreslená vystřižená ruka šátrá v bonboniéře. 
Kreslený kluk dává bonbon do pusy. 

D.:Jednou se vloupal zlodějíček do krabice 
s bonbony. Paní učitelka hned ho poznala. 

Tento kreslený kluk se zašpiněnou pusou. D.: Víte jak?  
Dítě (teď už živé) rozlamuje sušenku. Je tam i 
další dítě, to si bere půlku sušenky. 

D.: Kdo se umí rozdělit, toho rádi máme. 
Však my mu příště něco dáme. 

Ruce nad talířem lámou sušenku na díly a do 
toho dětské hlasy sborem počítají. Ukazuje 
se, že nad talířem je hodně dětí. Každé z nich 
si vezme jeden dílek, jsou spokojené a 
kamarádské. 

Jedna, dva, tři... 

Kostkáč do kamery ukazuje koláč a chce se 
do něj zakousnout. Ještě před tím ho ale 
nabízí do kamery. 
Detail koláče rozříznutého na 4 díly, ty 
postupně mizí. Děti a Kostkáč sedí u stolu a 
spokojeně jedí, Kostkáč se koukne do kamery 
a tváří se spokojeně. 

 

Kluci v pruhovaných tricích.  
Kostkáč si bouchá jednou pěstí do druhé, 
tváří se na ně zachmuřeně... 

D.: Můj milý, kdo má tvrdé pěsti, nemusí 
vždy vyhrát. 

... pak se zatváří kulišácky a přestane a 
z jedné ruky zvedne ukazováček, dívá se na 
něj, jako že na něco přišel. Poklepe si na čelo 
a podívá se do kamery. 

... Rozumem dá se nad nimi vyzrát. 

Kostkáč se zmateně potuluje po ulici plné 
lidí. 

K.: Tolik lidí na ulici, jak vyznat se 
v tlačenici?  

Kostkáček, jde očividně vedle Kostkáče, po 
ulici. 

D.: Když si nevím rady, zeptám se doma. 

Dvě ženy vycházejí z branky u domy, každá 
vede nějaké dítě. Kamera je sleduje, jak 
odcházejí po ulici (prázdné). 

D.: Tam, kde bydlí můj nejmilejší člověk, 
který vždycky poradí. Tak už víte, co smíte a 
co nesmíte? 

Máma s dítětem zacházejí do té samé branky, 
ale dovnitř. 
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Příloha č. 7: Pozor, rychlá kola, prosinec 2007 (přepis) 

 
Obraz Text 

Kostkáč si hraje s dřevěným kolem na louce, 
dělá, že řídí auto. Pak se veze v dřevěné káře 
(možná žebřiňáku). Z káry mává do kamery. 

K.: Kola, kolečka, dokolečka. Pojedeme 
z kopečka i do kopečka. 

Záběr na silnici s jedoucími auty. Kdo s auty nechce si jen hrát a chtěl by 
s námi cestovat, musí si dát pozor, kde se 
auta ženou. 
D.: Jsou to pěkné potvory, lezou všemi 
otvory. 

Po ulici jede houkající policejní vůz. 
Kostkáček vykukuje za zaparkovaným autem 
a kýchá. Před ním jezdí velkou rychlostí auta. 

D.: Rámus, špatně se nám dýchá. Někdo 
z toho kýchá. Je tu pěkný zmatek, zvláště 
když je pátek. 

Na dětské miniautodráze se srazí dva modely 
aut, jede k nim model policejního auta, 
houká. Pak i model sanitky a hasičského 
vozu. 

D. (st. chlapec): Křach. A je tu srážka. Houká 
sanitka, policie a někdy přifrčí velkým autem 
i hasiči. 

Pohled z mostu na velkou silnici, jezdí na ní 
auta. Kamera se přesune pohledem na most, 
vidí vzdalujícího se pomalu Kostkáče, točí si 
deštníkem. 

K.: Pro auta jsou silnice a pro chodce jsou 
nadchody. 

Kostkáč se zarazí u malé silničky, rozhlédne 
se a rychle přeběhne po přechodu. V popředí 
značka podchodu. Kostkáč k ní dojde a 
souhlasně na ni ukazuje, dívá se do kamery. 

I podchody a přechody. 

Trojúhelníková dopravní značka, v ní je ruka 
loutkového kostkáčka v ruce někoho 
dospělého. 

K.: Vy už přeci dobře znáte, že musíte přes 
silnici za ruku.... 

V té samé značce se objeví hlava loutkového 
kostkáčka, rozhlíží se ze strany na stranu. 

... a pozor dáte. 

Kreslený obrázek auta, vpředu sedí muž, 
vzadu chlapec, točí se kola. 

D.: Hola, hola! Jedou rychlá kola! 

U lesa na louce sedí dva chlapci v dřevěné 
káře, točí volantem. 

D.(st. chlapec): Sedadlo, aby se nespadlo, 
kola, volant a řadící páka. 
D. (jiné): A pozor na značky, je jich jak 
máku. 

Kostkáč jede po louce v dřevěném žebřiňáku, 
tváří se spokojeně. 

D.: (st. chl.) V dopravě kdo chce se vyznat, 
musí barvy dobře poznat. I v žebřiňáku. 

Červený nafouknutý balon s nakresleným 
zamračeným obličejem kroutí nesouhlasně 
hlavou. Ozývá se hvizd. 

D.: Všechny zastavím. I Kostkáče. 

Kostkáč (na louce, sedí v žebřiňáku a 
netrpělivě čeká, dívá se do výšky, asi na 
semafor. 

 

Oranžový balon s obličejem. D.: Motory připravím... 
Kostkáč dělá, že startuje.  
Zelený balon s veselým obličejem přikyvuje. ... kola roztočím. 
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Kostkáč jede.  
Dětská dlaň, otevírá se a v ní je model auta. D.: Autíčko na dlani je na hraní. to nám 

neublíží. 
Chlapec na kraji lesa nastupuje na asfaltové 
cestě do šlapacího auta. Pak jede. 

D.: Šlapací auto už jinačeji vzhlíží. Nohy 
šlapou, ruce volant řídí a hlava dává pozor, 
když nebezpečí se blíží. 

Kostkáč leží na zemi, dělá, že šlape. Pak se 
tázavě podívá do kamery. 

K.: Kdo se vozí na hřišti a v parku? 

Tři děti. D.: Děti! 
Záběr silnice plné aut. K.: A kdo na vozovce? 
Zase ty samé tři děti. D.: Řidiči! 
Kostkáč na zemi na louce dělá, že řídí, tváří 
se nejistě, pak se svalí na bok. 

K.: Moji drazí, auta se také srazí. 

Rozbitý plech červeného auta. Za oknem 
kostkáček, buší na okno. 

Zvuky bouračky. 
K.: Všichni, kdo jezdí, dali si slib... 

Na kapotě nabouraného auta jsou dopravní 
miniznačky. 

... že budou jezdit podle pravidel. 

Záběry různých nabouraných aut, do toho 
stále zvuky srážek. 

D. (st.): Kdo švindluje a jezdí rychle... 
D.: ... místo auta má plechové krychle. 

Kreslená zebra, která se usmívá, vytlačuje 
kreslené auto, to má „obličej“ a cení na ni 
zuby. 

D. (st.): Enyky , benyky ben, kdo zlobí, musí 
ze silnice ven! 

Motokára na louce, vpředu sedí dva chlapci, 
přichází Kostkáč a vyhání je dozadu. Sedá si 
za volant. 

K.: Kdepak dopředu. Děti patří dozadu. 
Pěkně zpátky! Děti nastupují zadními vrátky. 

V trojúhelníkové značce je kreslený obrázek 
auta, vpředu sedí muž, vzadu chlapec. 

D.: Naše místečko je dycinky na zadním 
sedadle. 

Kostkáč na louce v té motokáře dělá, že řídí, 
pak se podívá vedle sebe na sedadlo 
spolujezdce a vidí tam panenku. Vytřeští na 
ni oči a ukazuje jí dozadu, přísně. Panenka 
zmizí. Záběr na chlapce vzadu v motokáře, 
drží ji v náručí. Kostkáč se vyklání, kouká do 
kamery a kroutí hlavou, zdvihá prst. 

K.: Na klíně? To ne. to snad doma jedině. 

Obrázek dětské autosedačky, objeví se v ní 
panenka. Pak v trojúhelníkové značce 
obrázek dítěte v autosedačce, naklání se ze 
strany na stranu. 

Nač je v autě sedačka, poví ti to zatáčka.  

Záběr shora na motokáru. Děti zezadu se 
mezi sedadly snaží dostat ke Kostkáčovi, ten 
je odhání. 

D.: Mezi sedadly? To byste špatně dopadli. 

Nafukovací žlutý balon s obličejem vykukuje 
za autem, pak zmizí, a když se znovu objeví, 
tváří se pochroumaně. 

D. (st.): Řidič prudce zabrzdí a vyletíte jako 
balon. Jako střela o přední sklo rozbijí se 
čela. 

Loutkový kostkáček vpředu v autě u volantu. 
Obrací se a do kamery kroutí nesouhlasně 
hlavou. 

 

Žlutý nafukovací balon mezi šrotem ze 
zdemolovaného auta. Praskne. 
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Kostkáč v motokáře chce nastartovat, pak 
zakroutí hlavou a dělá, že si připíná pás. pak 
kyne dozadu, aby se chlapci taky připoutali. 

K.: Tak než vyjedeme, na co si ještě 
vzpomeneme? Nejsou to žádné špásy, každý 
připoutat se musí. 

V trojúhelníkové značce obrázek dítěte 
připoutaného pásy. 

K.: Bezpečnostními pásy. 

Kostkáč v motokáře spokojeně řídí, chlapci 
zezadu ho začnou ale pošťuchovat, on se 
brání. 

D.: Kdo to kdy viděl šimrat na břiše za jízdy 
pana řidiče? V autě si nemůže dělat každý, 
kdo chce, co chce. 

Kreslený obrázek auta, kolem něj je rodina. D.: Nasedáme! 
Otec a dvě děti jsou k zaparkovanému autu. 
Chlapec běží napřed, otevírá dveře (přední) a 
nastupuje. 

D.: Bereme za kliku na straně, co kouká 
k chodníku. 

Detail: na předních dveřích auta je 
přeškrtnutý obrázek dítěte. Za okénkem je 
kostkáček a kroutí nesouhlasně hlavou. 

D.: Děti dopředu?  
K.: Alou dozadu. Děti nastupují zadními 
vrátky. 

Táta chlapce vyhání, ten si sedá dozadu, na 
zadních dveřích je obrázek dítěte. Otec za 
ním dává do autosedačky malou holčinu. 

 

Připoutává chlapce pásy. Chlapec kouká 
spokojeně z okna. Kreslený obrázek 
připoutaného dítěte, pak obrázek dítěte 
v autosedačce. 

D.: My větší pěkně připoutat. Já sám to ještě 
neumím, ale táta tomu rozumí. 

Táta připoutává holčinu do sedačky. D.: A my menší pěkně do sedačky. Jako na 
trůnu, jako v raketě rozhlížím se po světě. 

Ve zpětném zrcátku obraz kostkáčka. D.: Je to záhada. Auta nemají oči, i když to 
tak vypadá. 

Auto odjíždí, ve zpětném okénku odraz 
řidiče-otce. 

D.(st.): Oči mají řidiči. Dívají se do zrcátka. 
A co v něm vidí? 

Tamty dvě děti sedí spokojeně v autě a 
koukají z okna. 

D.: Auta, motorky a lidi. 

Silnice, jedou po jí auta, mezi nimi i ono 
modré s rodinou. 

 

Chlapec kouká z okna. Dopravní značka 
označující přechod pro chodce. 

D.: Tady pozor, táto můj, zebra říká autům 
stůj. Stůj, půjdou tady chodci. 

Auta přejíždí přechod. D.: Ale někteří řidiči neposlouchají. Na 
přechodu nezastaví a nezastaví. 

Kostkáč chce přejít přechod. Modré auto 
s naší rodinou zastavuje, on přechází. 
V trojúhelníkové značce je obrázek zebry. 

D.: Kdepak ale náš táta, to já mám rád, ten je 
s chodci kamarád. I zebřička ho chválí. 

Křižovatka, rušný provoz.  D.: Když dlouho cestujeme, tak si spolu 
zahrajeme. A víte jak? Zkuste to také tak. 
Poznávat značky. 

Ukazují se jednotlivé značky, Kostkáč se na 
ně ptá, vždy se objeví nějaké dítě a správně 
odpoví. 

 

Pohled čelním oknem našeho jedoucího vozu. 
Pak pohled zvenku na auto, které jede po 
malé silnici mezi stromy a loukami. Pak zase 
pohled z vnitřku auta, je vidět Kostkáč, jak 
jde po kraji silnice. 

D.: Už jsme venku. Mimo město. Auta nevalí 
se tu jak těsto. Nemají tu chodníky, a tak táto 
pozor na chodce. Chodit mají vlevo, aby 
dobře viděli na auta, co je míjejí.  
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Kostkáč jde po kraji silnice (té malé), je zády, 
kolem něj občas projede auto a on si točí 
deštníkem. 

K.: Hola, hola, Kostkáč na vás volá. Dejte 
pozor na rychlá kola. 

Trojúhelníková značka, v ní obrázek dítěte 
v autosedačce, pak s pásy, pak barevné 
kostičky. 

D.: V sedačce... 
D.(st.): ... a připoutaní pásy... 
D.: ... užívejte krásy. 

Kostkáč se veze v žebřiňáku, mává do 
kamery. Veze s sebou i ony dva chlapce, 
všichni mávají. 

 

 
 
 
 

 

      

 

 

 


