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ABSTRAKT

Ve své diplomové práci se zabývám genderovými stereotypy ve vybraných pohádkách Boženy 

Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Jejich pohádky v sobě mají zakomponovaný genderový 

diskurz, na základě něhož si jedinci osvojují genderové role a stávají se významným činitelem 

při genderové socializaci. S použitím feministické literární analýzy jsem analyzovala pohádky 

autora a autorky a provedla klasifikaci postav z genderové perspektivy. Na čtyři typologicky 

odlišné pohádky (dvě od Němcové, dvě od Erbena) jsem se pak zaměřila důkladněji a pokusila 

jsem se na nich demonstrovat různá pojetí a vyobrazení femininity. Zjišťovala jsem, jaké 

genderové stereotypy jsou dětem předkládány, jaký materiál je jim předkládán k utváření 

genderové identity a přijímání genderových rolí a zda pohádky reprodukují patriarchální 

genderový řád. Z výsledků analýzy vyplynulo, že ačkoli se v ojedinělých případech některé 

postavy vymykají tradičním genderovým rolím, analyzované pohádky z větší části reprodukují 

genderové nerovnosti patriarchální společnosti a vyobrazují postavy genderově stereotypním 

způsobem.   

ABSTRACT

I´m engaging in gender stereotypes in selected fairy tales by Božena Němcová and Karel 

Jaromír Erben in my dissertation. There is a gender discourse incorporated in their fairy tales, 

which serves as the basis for assumption of gender roles and fairy tales are becoming 

significant factor by gender socialization. Using feminist literary analysis I analyzed chosen 

fairy tales by author and authoress and classified characters from the gender perspective. I was 

focusing  more thoroughly on four typologicaly different fairy tales (two by Němcová, two by 

Erben) and  I was trying to demonstrate different conception and representation of femininity 

in them. I was investigating, which gender stereotypes are submitted to children, what kind of

material is in that way submitted them to construct their gender identity and to accept gender 

role and whether fairy tales reproduce patriarchal gender order. Although in sporadic cases 

some characters exceed conventional gender roles, issues which resulted from my analysis 

showed, that fairy tales mostly reproduce gender inequality of patriarchal society and represent 

characters in gender stereotyped way.  

KLÍČOVÁ SLOVA

Literatura, literární kánon, pohádky, feministická literární kritika, diskurz, genderový diskurz, 

obsahová analýza, genderová socializace
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1. ÚVOD

Pohádky Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové patří od doby svého vzniku 

mezi stěžejní díla literárního kánonu (o literárním kánonu viz kapitola Literatura a feministická 

kritika). Němcová i Erben se kromě svých autorských děl soustředili také na sběr lidové 

slovesnosti a pohádek. Oba tak činili přibližně ve stejnou dobu, v polovině 19. století, tedy 

v kontextu vyvrcholení národněobrozeneckého hnutí. Folkloristika, zvláště pak sběr lidových 

pohádek, byla u Němcové i Erbena poznamenána dlouhými roky shromažďování národních 

báchorek. Pohádky byly, díky svému lidovému původu a národopisnému charakteru, hlavním 

zdrojem pro vytváření národního uvědomění a pro obrodu českého národa. Český jazyk sehrál 

ústřední roli v procesu utváření národní příslušnosti a pospolitosti v boji proti feudalismu. 

Cílem národního obrození bylo vytvoření specifické národní kultury naplněné národní 

osobitostí a schopné soutěžit s nejvyššími hodnotami kultur jiných národů. (Vodička et al., 

1960: 125) Tato forma kulturní politiky se nejmarkantněji projevovala ve tvorbě literárních 

děl. Vznikala díla psaná českým jazykem, která měla konkurovat literárním dílům jiných 

národů. Český jazyk se stal nástrojem pro vytváření specifické české národní identity. 

(Vodička et al., 1960)  

Dobové literární kritiky pohádek Němcové i Erbena byly vesměs oslavné. 

„Že ve všech [báchorkách] u vypravování samém panuje nejskvělejší elegance a barvitost 

slohu, avšak přirozená, bez všelikého vynuceného namáhání; že jest každá báchorka provedena 

s bohatou vkusnou fantazií; že nikde nevidíme nějaké hmoždění se spisovatele s předmětem, 

nýbrž že paní Němcové proud pověsti lehce, jasně, sám od sebe teče, musíme zde o všech 

napřed povědíti.“ (Borovský, 1845: 66) „Erbenovy pohádky podobně jako básně Kytice mají 

kladný lidský obsah; boj se zlem, statečnost hrdinů, víra ve spravedlnost a ostatní obdobné 

prvky, které stojí v popředí ideové výstavby, jsou hodnoty zakládající se na tvořivé síle lidu, je 

v nich vtěleno jejich vidění světa a života.“ (Vodička et al., 1960: 564) Tradiční literární kritiky 

se soustředily na výklad obsahu a smyslu literárního díla v propojení s jeho uměleckou a 

jazykovou formou, na hodnocení estetického a společenského účinku, ale také na hodnocení 

podpory společenských zájmů a potřeb. Žádná z dobových kritik nebyla prováděna 

z genderového hlediska a nereflektovala přítomnost genderových stereotypů. Dnes jsou 

genderové analýzy textů Němcové i Erbena předmětem genderově zaměřených publikací, ale 

také studentských prací. V září 2005 se konala konference „Božena Němcová: Život – dílo –

doba“, v rámci níž bylo předneseno několik genderově orientovaných studentských prací, 
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následně vydaných v časopise Jedním okem 6/2006. Mou snahou bude řadu těchto existujících 

genderových analýz rozšířit z hlediska působení na současné dětské čtenáře/čtenářky1.

Ve své práci budu aplikovat feministickou literární analýzu na vybrané pohádky Boženy 

Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Podle mého názoru mají v sobě pohádky zakotvené 

stereotypy odrážející genderovou strukturu společnosti. Dochází k genderově stereotypnímu 

vyobrazování ženských a mužských postav, které mají zcela jiné až protikladné vlastnosti, 

vykonávají odlišné aktivity a především mají zcela odlišné společenské postavení a moc.

Pohádky mají značný socializační význam. Přispívají k genderové socializaci, což znamená, že 

si na základě jejich obsahu jedinci zvnitřňují příslušné genderové role, které jsou 

ve společnosti uznávány jako maskulinní nebo femininní (Renzetti, Curran, 2005). Pohádky 

jsou tedy jedním z mnoha produktů naší společnosti, které zajišťují produkci a reprodukci 

genderového řádu. Protože pracuji jako učitelka na střední škole, setkávám se s genderovou 

socializací středoškoláků prakticky. Mé snahy o genderově citlivý přístup k žákům/žákyním 

při vyučování mnohdy naráží na problém genderových stereotypů, které si mí/mé žáci/žákyně 

osvojili/y v raném dětství. Proto se zabývám se ve své diplomové práci právě problematikou 

genderových stereotypů v dětských pohádkách, které jsou významným činitelem při rané 

genderové socializaci, a ovlivňují chování a jednání jedinců v průběhu celého života.

V teoretické části práce se budu zabývat literaturou a její kritikou z feministické 

perspektivy. Poté se pokusím nastínit, jak vnímají genderový diskurz feministické literární 

kritičky a jak tento diskurz působí při genderové socializaci. Protože je má práce zaměřena 

na pohádky, nastíním teoreticky jejich úlohu jako specifického literárního žánru, ke kterému je 

možné přistupovat na základě různých teoretických východisek, včetně feministických teorií. 

V praktické části se budu věnovat analýze pohádek B. Němcové a K. J. Erbena. Pokusím se 

prostřednictvím podrobného čtení klasifikovat pohádkové (literární) postavy z genderové 

perspektivy a odkrýt genderovanost těchto pohádek. Metoda, kterou budu používat, bude 

feministická literární analýza, respektive kvantitativní i kvalitativní obsahová analýza2

z genderové perspektivy (o metodoligii viz kapitola Metodologie). Kvantitativní analýzu 

doplním o vybrané aspekty kvalitativní analýzy. Dvě pohádky autora a dvě pohádky autorky, 

                                                
1 Z hlediska recepční teorie je důraz kladen na přijetí (recepci) literárního díla a na jeho působení na 

čtenáře/čtenářky, jako i na to, jak předpokládaná recepce díla ovlivňuje jeho tvorbu. Ústředním bodem je 
napětí mezi virtuálním významem díla a jeho konkrétním pochopením. Chápání literárního díla je 
ovlivněné subjektivními podmínkami vnímajícího čtenáře/vnímající čtenářky. (Hrabák, Štepánek, 1987: 
239) Barthes uvádí, že čtenář je aktivním příjemcem, který při interpretaci díla (která je však vymezena 
společenským diskurzem) stává sám autorem textu, neboť dává textu významy, které ani sám autor 
nezamýšlel. (Barthes, 1977) 

2 Obsahová analýza se zaměřuje na zkoumání kulturních artefaktů, které jsou lidskými produkty. (Reinharz, 
1992: 146)
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které jsou typologicky odlišné, budou analyzovány podrobněji. Pokusím se v nich představit 

zcela odlišné konstrukce femininity. Cílem praktické části bude odhalit genderový diskurz 

analyzovaných pohádek, který poskytuje čtenářům/čtenářkám materiál pro genderovou 

socializaci a přijetí genderové identity.

Mé výzkumné otázky budou:

1. Jakým způsobem je gender konstruován?

2. Jaké je zastoupení mužských a ženských postav v kategoriích: hlavní postava, vedlejší 

postava, aktivní postava a pasivní postava?

3. Jaké genderové stereotypy jsou dětem předkládány ve vybraných pohádkách?

4. Jak jsou postavy vyobrazovány? Zapadají postavy do tradičních genderových rolí nebo 

se jim vymykají?

5. Jak je v pohádce konstruován genderový a mocenský řád? Dochází k jeho narušování? 

Pokud ano, jak je toto narušení vnímáno?

6. Reprodukují pohádky patriarchální genderový řád?3

Budu se zabývat texty, které vznikaly v českých zemích v období částečné emancipace 

žen, která ovšem souvisela s prvořadou emancipací českého národa. Společenský řád tehdejší 

společnosti byl i přes jisté emancipační snahy značně patriarchální4. (Lenderová, 1999: 236)

Proto se diskurz tehdejší doby, odrážející se v textech, značně liší od současného diskurzu, 

ve kterém jsou již zakomponovány prvky ženské emancipace v mnohem větší míře.

Na analyzované texty budu jako studentka oboru genderových studií nahlížet z hlediska 

feministických teorií. Budu primárně vycházet z předpokladu, že gender není vrozený, ale 

sociálně konstruovaný mnoha společenskými institucemi. A jednou z takových institucí, která 

napomáhá reprodukci genderu, je také literatura. (Renzetti, Curran, 2005) V ní jsou často 

pohádkové osoby vyobrazovány genderově stereotypním způsobem. Působením těchto 

genderových stereotypů dochází k reprodukci strukturálních nerovností ve společnosti. Protože 

je má práce zaměřena na genderovanost moci, stěžejní pro mne bude teorie J. Fetterley, 

podle níž je literatura politická ve smyslu tom, že literární díla spisovatelů mužů vyjadřují 

                                                
3 Při sestavování výzkumných otázek mne ovlivnil soubor otázek, které použila pro obdobnou analýzu 

dětských knih Petra Vodrlindová (Vodrlindová, 2007: 10) ve své diplomové práci a které doporučují Jana 
Cviková  a Jana Juráňová (Cviková, Juráňová, 2003: 44) pro zjištění, zda je kniha předčítaná dětským 
čtenářům genderově citlivá.

4 Patriarchátem rozumím systém společnosti, kdy muži zaujímají nadřazené postavení vůči ženám a kdy jsou 
vlastnosti a činnosti vnímané jako mužské hodnoceny výše než ty, které jsou vnímané jako ženské. 
(Renzetti, Curran, 2005: 22) 
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především mužské postoje. Ženské čtenářky jsou tak v podstatě „nuceny“ přijmout pohled 

mužů, identifikují se s jejich stanovisky, přejímají mužský systém hodnot a to vede k jejich 

podřízení. (Fetterley, 1978) Pam Morris, jejíž teorie je pro mou práci významným 

východiskem, chápe literaturu (o pojetí literatury viz kapitola Literatura a literární kánon) jako 

velmi vlivnou instituci, která se podílí na vytváření a předávání významů a hodnot, které staví 

ženu do pozice „té druhé“ a způsobují strukturální nerovnosti ve společnosti. (Morris, 2000) 

V mé práci mi půjde především o to navrhnout a ukázat jeden z možných způsobů čtení 

dětské literatury, respektive pohádek. V žádném případě se nesnažím své analýze pohádek 

z genderové perspektivy postulovat objektivitu a nestrannost. Feministické hledisko souvisí se 

zpochybňováním objektivity, protože její uplatňování je spojeno s androcentrickými 

vědeckými počiny. Takový přístup k vědeckému bádání, jehož hlavním cílem je hledání 

objektivní pravdy, ignoruje kontext, ze kterého vědecký subjekt pochází a kterým je 

ovlivňován. Každá produkce dat je prováděna s určitým cílem a z určité výchozí pozice, která 

je dána zkušenostmi, znalostmi, teoretickými východisky a identitou zkoumajícího subjektu.

(Parente-Čapková, 2005) Kontext výzkumníka/výzkumnice, tedy jeho/její lokace a 

pozicionality, ovlivňují výsledky, které objektivní být nemohou. Pokud by chtěl/a

výzkumník/výzkumnice své výsledky prezentovat jako objektivní a pravdivé, jiné možné 

výsledky by tak odmítal/a jako nepravdivé. Uplatňoval/a by tak mocenský postoj vůči tomu, co 

může být pojímáno jako pravdivé a nepravdivé. Ve feministickém výzkumu, který budu 

provádět, jde apriori o odmítnutí a zpochybnění tvrzení o objektivní pravdě, která díky 

kontextuálním podmínkám sociologického výzkumu a výzkumníka/výzkumnice nemůže být 

zajištěna. (Reinharz, 1992)
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2. TEORETICKÁ ČÁST

2.1. Genderová literární analýza a genderový řád

„Na celém světě, ve všech kulturách a ve všech dobách se dětem vyprávějí příběhy, 

které se ve skutečnosti nikdy neodehrály, v nichž vystupují bytosti a tvorové, které zatím žádný 

přírodovědec nezaregistroval, v nichž se dějí věci neuvěřitelné a nadpřirozené, odporující 

fyzikálním zákonům.“ (Černoušek, 1990: 6) Ačkoli jde o příběhy fantaskní, často 

s nerealistickými prvky, přesto jsou součástí kulturního dědictví naší společnosti. Protože jsou 

tvořeny členy/členkami naší společnosti, kteří/které byli/y vychováváni/y v určitém 

společenském kontextu a pod vlivem určitého společenského diskurzu, tento řád, který je 

v nich hluboce zakořeněn, přenášejí také do svých děl. Významy těchto norem a hodnot

společnosti jsou prostřednictvím procesu socializace předávány vyrůstajícím členům/členkám

společnosti, kteří/které podle nich strukturují a vnímají realitu. Významy tedy ve společenském 

diskurzu neustále cirkulují a stávající společenský řád má zajištěnu stabilitu a reprodukci. 

Cílem mé práce je odhalit tyto zjevné i skryté významy, které jsou fixovány v dětské literatuře, 

konkrétně v pohádkách, a které mají významný vliv na utváření genderové identity dětského 

publika, při jejichž genderové socializaci jsou pohádky důležitým socializačním činitelem.

2.1.1. Literatura a feministická kritika

2.1.1.1. Literatura a literární kánon

Literaturu je možné pojímat různými způsoby. Podle literární kritičky Pam Morris to 

může být soubor literárních textů, které mají specifickou estetickou hodnotu a jsou chápány 

jako kulturní dědictví určité společnosti. Takové texty tvoří literární kánon. Je také druhem 

kulturní aktivity, která zahrnuje tvorbu, čtení, hodnocení a vyučování děl literárního kánonu, 

stejně jako institucí, která je spojena se vzděláváním a vydáváním knih. (Morris, 2000) 

Pohádky jsou ve své literární podobě součástí tohoto kánonu.

Již formování literárního kánonu a výběr textů do něj zahrnutých bylo podrobeno 

feministické kritice. „Vznikající feministická literární kritika a posléze teorie se snažily 

analyzovat a definovat mocenské pozice, ze kterých vycházely autoritativní literární 

interpretace, skladba literárního kánonu, ediční plány nakladatelství či hodnotové zařazení 

literárních žánrů, a přitom definovat vlastní politickou pozici.“ (Oates-Indruchová, 2007: 19) 
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Literární kánon s sebou nese specifické ideologické pozice, které jeho prostřednictvím usilují 

o jakousi ustálenost ve společnosti. Pro jejich odhalení bylo důležité rozpoznat a uvědomit si, 

kdo se podílel na výběru textů, jež do něj byly zahrnuty, jak byl literární kánon vytvářen a 

komu byly texty určeny. Jak Morris uvádí, není překvapením, že literární instituce, které se 

podílejí na utváření a udržování literárního kánonu, ovládají převážně muži. (Morris, 2000: 49) 

Literární nakladatelství jsou ve valné většině pod vedením mužských editorů, kteří do edičních 

řad zahrnují převážně díla psaná muži, která mají čtenářům/čtenářkám „vštěpovat“ jisté 

omezené významy, a ženy jako spisovatelky jsou marginalizovány. Také osnovy a sylaby 

literárních kurzů na univerzitách, které byly ještě před nedávnem oborem, jež studovali z větší 

části muži, zahrnují převážně mužské autory5. Ženská literatura je z hlavního literárního 

kánonu vytěsněna. Je v něm zahrnuto malé množství žen spisovatelek (viz dále). Morris nevidí 

východisko z této situace v tom, že by byl vytvořen alternativní ženský literární kánon. To by 

posílilo marginalizaci žen jako spisovatelek, neboť by došlo k posílení konceptu literatury

psané ženami jako „té druhé“, která se odlišuje od literatury psané muži. Nutné je trvat na tom, 

aby ženy spisovatelky byly zařazeny vedle nepřeberného množství mužských autorů 

do stávajícího literárního kánonu. (Morris, 2000)

Pohlížet na literaturu lze také jako na subjektivně vylíčenou realitu autorem díla. Pomocí 

slov literatura vytváří obraz skutečnosti, kterou zpětně ovlivňuje. (Morris, 2000) Literární díla 

jedinci interpretují skrze poznávací schémata, která jim umožňují vnímat a chápat okolní 

realitu. Tato schémata, která umožňují vnášet řád do našeho poznávání a interpretací, jsou 

vytvářena prostřednictvím obrazů a slov, jejich možných významů, která tvoří společenský 

diskurz. „Svět můžeme poznávat pouze díky tomu, že jej umíme znázornit.“ (Morris, 2000: 18) 

Hranice mezi realitou a literaturou se tedy rozostřuje, vzájemně na sebe působí, prolínají a 

ovlivňují se. Ať budeme literaturu chápat jako literární kánon, literární instituce nebo kulturní 

aktivity, vždy se podílí na vytváření významů a hodnot, které realitu ovlivňují, protože je 

součástí společenského diskurzu, který je v ní obsažen a který literatura napomáhá 

reprodukovat. Feministická literární studia se zajímají o tuto funkci literatury z hlediska vlivu 

na vytváření a reprodukci strukturálních nerovností ve společnosti. 

„První etapa feministické kritiky tedy vedla k všeobecnému přehodnocování literárních 

děl spisovatelů mužů“. (Morris, 2000: 28) Ta tvořila převážnou část všech děl literárního 

                                                
5 Bourdieu hovoří o tom, že příčinou nerovností mezi gendery nejsou biologické rozdíly pohlaví. Ty jsou ale 

nástrojem k ospravedlnění sociálních a mocenských nerovností, které se pak jeví jako přirozené. Dochází 
pak podle něj k tzv. somatizaci nadvlády (mužů), neboť se tyto sociální diference „vpisují“ do těl jedinců a 
genderový řád se jeví jako samozřejmý a nepotřebuje žádné ospravedlnění. (Bourdieu, 2000) Literatura 
jako soubor textů, kulturní aktivita či instituce pak potvrzuje tuto sociální a mocenskou nerovnost tím, že 
někteří jedinci, v tomto případě ženy, jsou z ní vyloučeny.
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kánonu. Ženy jsou muži v literatuře zobrazovány neadekvátně, jako druhé pohlaví, jako jiné, 

lišící se od normy, kterou je muž. „Ženské postavy v dílech psaných muži nevypovídají podle 

dekonstruktivistického čtení o ženách, ale o mužích,...“ (Parente-Čapková, 2005: 18) Muži, 

aby se sami jako muži mohli identifikovat, připisují ženám ty povahové a charakterové rysy, 

které potřebují k vytvoření své představy o maskulinitě. Žena v literárních dílech mužů je 

nositelkou představ mužů, které jsou pokládány za univerzální pohled. Jsou-li literární díla 

pojímána jako všeobecný pohled na realitu, je tím i realita sama ovlivněna, protože umožňují 

cirkulaci významů daného společenského diskurzu. Tedy i ženy samy sebe chápou tak, jak je 

vidí muži, a jejich představy o ženskosti jsou v podstatě představami mužů. Způsob psaní 

o ženách má reprodukovat dominantní postavení mužů a inferiorní postavení žen. Proto je 

nutné přehodnocovat mužská díla ve smyslu jejich zkresleného zobrazování žen. Je třeba začít 

číst literaturu o ženách jinak, kriticky ji analyzovat a vytvořit alternativu k androcentrickému 

čtení. Feministická literární kritika apeluje na nutnost stát se nezaujatým čtenářem/čtenářkou, 

který/která se nenechá přesvědčit o objektivní pravdivosti díla, vytvářet si v textech 

protichůdná stanoviska a zpochybnit obrazy, které se v dílech objevují. (Morris, 2000: 43)

Feministická literární kritika se zaměřuje také na přehodnocení kritických komentářů děl 

a na jejich tvorbu. Tento záměr byl vyvolán necitlivostí literárních kritiků k otázkám genderu. 

(Morris, 2000: 49) Literární kritiky byly opět záležitostí mužskou, protože byly považováni, 

narozdíl od kritiček žen, za osoby kompetentní poznat estetickou hodnotu literárních děl. 

Literární kritikové předpokládají, že jejich čtenáři budou muži, proto je jejich text často 

neobjektivní a spojován s jejich vlastní stereotypní představou, co je „normální“ a co ne. 

Pro literární kritiky jsou esteticky hodnotnější texty, které vyobrazují postavy genderově 

stereotypním způsobem. Jinak jsou hodnocena díla psaná muži a jinak díla psaná ženami. Jde 

o kritiku psanou muži pro muže, která hodnotí ženské literární dílo jako horší a slabší, než dílo 

psané mužem. Podle Elaine Showalter bylo do literární historie zahrnuto jen několik 

spisovatelek, jejichž díla sloužila k vyvozování teorií o ženském psaní. Ostatní spisovatelky 

byly ignorovány, stejně jako jejich zkušenosti každodenního života. Navíc bylo pro kritiky 

velmi složité považovat ženy za spisovatelky, protože to odporovalo stereotypním představám 

o femininitě. (Showalter, 1979: 271) Účinek takových kritik je podobný jako účinek literárních 

textů psaných spisovateli muži. Potvrzují, že ženy nemají být spisovatelky, a reprodukují 

stereotyp ženy jako domácí hospodyně, manželky a matky. Proto se díla žen téměř v literárním 

kánonu nevyskytovala a byla „vykázána do ústraní“ díky negativním kritikám. 

Mužské ovládnutí všech literárních aktivit bylo zpochybněno feministickou kritikou. 

K tomu bylo využito revize starých děl, která byla nahlížena z nového kritického úhlu pohledu. 
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Vedle revize starých textů psaných muži bylo na snaze vytvořit tradici literatury psané ženami, 

která by obstála a do jisté míry konkurovala dílům psaných muži a byla zahrnuta do literárního 

kánonu. Zapomenutá díla žen byla znovu vynášena na světlo, přehodnocována, zpřístupňována 

veřejnosti a vyučována. To vyžadovalo vytvoření nových měřítek estetiky, která nepovažují 

mužskou literaturu za normu, pro posuzování děl spisovatelek. (Showalter, 1979) Ženská 

literární tradice je důležitá pro další generace spisovatelek, ale i pro ženy „nespisovatelky“. 

Umožňuje, aby se ženy spisovatelky vzájemně ovlivňovaly a aby díla žen byla porovnávána 

v kontextu dalších ženských děl a ne jen v kontextu mužské literatury. Čtenářkám dává pocit, 

že jejich vlastní existence není bezvýznamná a jejich názory mají hodnotu a hloubku. Ženy již 

nemusí číst „pravdivou“ literaturu psanou muži, která zkresluje pohled na ně a „vnucuje“ jim 

mužský názor na ženskost. Konečně mají pocit, že jsou viděny takové, jaké skutečně jsou. 

Ženská zkušenost, literárně zpracovaná, jim dává možnost sebepoznání, společného povědomí 

a identity. (Showalter, 1979)

„[Literární díla] Navíc mohou využívat silného citového působení a tak zvýšit 

rozhořčení nad pohlavní diskriminací a napomoci k tomu, aby se tato diskriminace stala

minulostí.“ (Morris, 2000: 17) Ženské psaní je prostředkem feministické literární kritiky, jehož 

účelem je přerušit reprodukci stávajícího genderového řádu. Pokud literatura může ovlivňovat 

realitu, a to tím, že bude rozšiřovat stávající společenský diskurz o nové významy, potom ženy 

tvořící literární díla mají možnost změnit současné uspořádání společnosti. Je možné, že díky 

ženskému psaní již ženy nebudou v podřadném postavení. Aby taková díla náležela

k literárnímu kánonu, je nutné zpochybnit jeho tvorbu jako androcentrický počin.

2.1.1.2. Genderový diskurz literatury a genderová socializace

Diskurz je mnohými teoretiky/teoretičkami pojímán různými způsoby a jeho vymezení 

není jednoznačné. Může být chápán jako jakýkoli řečový projev, žánr textů s určitým 

předmětem nebo jakýsi řád, který strukturuje výpovědi a výklady výpovědí. Diskurz poskytuje 

jedincům uznatelný způsob vnímání a chápání reality prostřednictvím diskurzivních struktur, 

které jedincům poskytují jistý systém významů. Tyto významy pak jedinci používají

k interpretaci reality. (Mills, 1999) Diskurz má značně delimitující funkci, neboť vymezuje a 

tedy i omezuje způsoby interpretace/výkladu společenské reality. Na jeho tvorbě a reprodukci 

se podílí daná společnost, tedy různé společenské instituce, a proto je dizkurz sociálním 

konstruktem. Nelze ho chápat jako stabilní, ale jako proměnlivý. Vlivem změn historických 

podmínek, které určují hranice a obsah diskurzu, se může proměňovat a tím se také proměňují 
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diskurzivní struktury či schémata chápání a vnímání reality a následně schémata chování a 

jednání jedinců. (Sunderland, Litosseliti, 2002) Diskurz dává význam naší zkušenosti nebo 

umožňuje interpretaci světa. Zároveň ovlivňuje naše následné jednání a chování, které vychází 

z poznávání a interpretace reality. Stává se mocenskou praktikou, která je uplatňována skrze 

produkci dominantních uznávaných tvrzení, která jsou do diskurzu zahrnuta, a vylučování 

zavrhovaných tvrzení. 

Literární texty jsou součástí diskurzu. Ačkoli je často diskurz pojímán právě jako text, ať 

v psané či řečové formě, diskurz tvoří spíše kontext textu (Sunderland, Litosseliti, 2002: 12). 

Text je v tomto kontextu vytvářen, diskurz se do něj promítá a je v něm manifestován. Původci 

textů mají k dispozici právě diskurzivní struktury (možné významy), které jsou diskurzem 

utvářeny. Zdá se, že autoři textů si mohou vybírat z možných významů a mají možnost 

svobodné volby. Ale díky striktnímu vymezení hranic diskurzu, tedy možných významů, 

ze kterých autor textu volí, a díky diskurzivně utvářeným schématům vnímání a chápání 

reality, nejde o svobodnou volbu autora, ale spíše o přizpůsobení se vnitřním diskurzivním 

pravidlům. (Barthes, 1968) Tato pravidla jsou pak neustálým procesem reprodukce a cirkulace 

diskurzivních struktur a jimi zprostředkovaných struktur vnímání a chování. Proto se 

společenský řád a mocenské vztahy odrážejí v textech vznikajících v konkrétním 

společenském diskurzu.

V celospolečenském diskurzu je pak ukotven diskurz genderový. Jeho obsahem jsou 

významy, které se týkají genderu a genderového řádu. Genderové reprezentace, které jsou 

součástí genderového diskurzu, jsou viditelné téměř všude kolem nás – ve filmech, reklamách, 

fyzických objektech jako např. hračky a oděvy, a také v literárních textech. Diskurz je 

reprezentativní a  konstitutivní zároveň. (Sunderland, Litosseliti, 2002) Nejen že reprezentuje 

možné a přijatelné genderové identity (jako normy), zároveň poskytuje jedincům specifická 

schémata, v rámci kterých je genderová identita utvářena. Působí jako stěžejní socializační 

činitel při genderové socializaci, z něhož vyvstávají další činitelé, jako například rodina, 

vrstevnické skupiny, literární díla apod. 

Mnoho současných feministek/feministů argumentuje, že gender je sociálně a kulturně 

konstruovaná kategorie a nemůže být vysvětlován na základě biologie6. Maskulinita a 

femininita z tohoto hlediska nejsou univerzální a věčné kategorie, ale diskurzivní konstrukce. 

                                                
6 J. Butler vnímá také pohlaví jako společenský konstrukt. Je podle ní produktem společenského systému 

sexuality, protože ten předurčuje pohlaví jako základní kategorii pro určení následného chování. Nelze ho tedy 
chápat jako základ genderové identity, protože je sám o sobě konstruktem a ničím „předem daným“, co by dále 
vymezovalo atributy na něj se vážící. (Butler, 2003) Renzetti a Curran nebo Ann Oakley však vidí pohlaví jako 
biologický termín a za sociální konstrukt pak považují gender. (Renzetti, Curran, 2005; Oakley, 2000)
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Femininita a maskulinita jsou způsoby popisování (označování) a disciplinování lidských 

subjektů. Stávají se konstrukty, které působí jako diskurzivní praktiky, neboť jedincům 

poskytují možné modely či ideály, podle kterých jedinci strukturují realitu. Genderové identity 

mohou vzniknout jen tehdy, když vstoupí do symbolického řádu, nebo-li do diskurzu. (Barker, 

Galasinski, 2001: 49).

Přijmeme-li tuto vzájemnou interakci genderových identit a diskurzu, je jasné, co měla 

J. Fetterley na mysli argumentem, že literatura je politická. Podle ní jsou stěžejní díla 

literárního kánonu psána spisovateli muži a pro muže. Ne ve smyslu tom, že by je měli číst 

pouze muži, ale protože hájí jejich zájmy. V literárních dílech se objevují především postoje a 

hodnoty mužů. Literatura je plná stereotypního vyobrazování femininity i maskulinity. Tím se

tyto významy stávají součástí společenského diskurzu a poskytují čtenářům a čtenářkám

specifická schémata vnímání a chování. Ženy se identifikují s mužskou zkušeností a 

perspektivou a přebírají mužský systém hodnot. Literatura pomáhá hájit zájmy mužů, protože 

podporuje nabývání takové femininity a maskulinity, která těmto mocenským zájmům 

vyhovuje. (Fetterley, 1978)

Také Pam Morris vychází z předpokladu, že muži vyobrazují v literárních dílech ženy 

zkresleně a to je příčinou jejich podřadného postavení. Svůj předpoklad opírá o teorii ženy jako 

„té druhé“ Simone de Beauvoir. Beauvoir tvrdí, že kategorie druhého je základní kategorií 

lidského myšlení. Subjekt nabývá své subjektivity vždy v protikladu k druhému. Koncept ženy 

jako „té druhé“ slouží mužům k tomu, aby sami sebe mohli identifikovat jako subjekt a jako 

normu. (Beauvoir, 1967) Proto jsou ženy nositelkami atributů, které jsou obecně považovány 

jako ženské, tedy ne mužské. Žena představující jinakost je ztělesněním toho, po čem muži 

touží, čeho se obávají, co je tajemné, magické, neomezené a co je nutno ovládnout a podrobit 

si. Jak Morris uvádí, na základě tohoto jsou ženy zpravidla křehké, ne silné, emocionální, ne 

racionální, povolné, ne pevné. Ženskost je ztělesněním přírody, krásy a dobra, ale zároveň i 

zla, kouzel, zkaženosti a smrti. Moc ženy je omezena na sexuální přitažlivost, která oslabuje 

muže a je nutné ji držet pod kontrolou, a na schopnost reprodukce, což ženu spojuje 

s tajemným a záhadným světem. Ačkoli je ženská „svůdná“ krása vnímána jako hrozba, obavy 

a nepřátelské postoje vzbuzují také ženy nepřitažlivé, ošklivé a odmítající podřízenou roli. 

V literatuře jsou často popisovány jako saně, dračice nebo čarodějnice.(Morris, 2000)

Maskulinita je často v literatuře spojována s dominancí, aktivitou, mocí, veřejným

prostorem, ctností apod. Femininita je naopak často spojována s inferioritou, pasivitou, krásou, 

oddaností, soukromým prostorem domova či rodiny, ale zároveň s nebezpečím nebo se 

sklonem k neřesti apod. Snaha zachovat takový společenský řád je patrná také v pohádkách, 
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kde je ženám a mužům přesně vymezena jejich sféra působení. Ženy jsou většinou ve sféře 

domácnosti a přísluší jim zpravidla činnosti s domácností nebo rodinou spojené. 

Nevyhnutelnou nutností pro ženy a dívky je krása, skromnost, něžnost, citlivost, starostlivost, 

trpělivost, nesamostatnost v rozhodování apod. (Cviková, Juráňová, 2003: 33) Muži jsou těmi, 

kdo působí ve sféře veřejné, kde vykonávají „skutečné plnohodnotné“ aktivity a živí rodinu. 

Chlapci nebo muži jsou stateční, rozhodní, samostatní, vytrvalí, aktivní, iniciativní, nebojácní, 

vzdělaní, rozumní apod. (Cviková, Juráňová, 2003: 33)

Základním rysem vyobrazování femininity a maskulinity je jejich vzájemná odlišnost, 

rozdílnost až protikladnost, ale zároveň jakási komplementarita. Femininita je opačným pólem 

maskulinity a oba koncepty tvoří binární opozice. „Literární text je z těchto východisek 

nahlížen jako aréna rozporů, v níž se kulturně ceněné prvky neboli výše hodnocené členy 

binárních opozic snaží dominovat tomu druhému, jinakosti.“ (Parente-Čapková, 19) 

Femininita se vždy odvozuje od maskulinity, která představuje jakousi normu. Je konstruována 

ve vztahu k maskulinitě. Zároveň je femininita nezbytným komplementem pro maskulinitu. 

Konstruování dvou odlišných a protikladných genderů má pro fungování strukturované 

či hierarchizované společnosti zásadní význam. Prostřednictvím vymezených genderových 

rolí, které zahrnují specifické představy o „správných způsobech chování a jednání“ a zároveň 

vylučují jiné, založených na biologické odlišnosti mužů a žen, je vytvářeno zdání přirozenosti 

rozdělení a hierarchizace společnosti, čímž dochází k jejímu legitimizování. (Bourdieu, 2000) 

Jedinec je formován specifickým společenským diskurzem, který obsahuje stereotypní popisy 

či označení femininity a maskulinity. Není přípustné, aby se femininita mísila s maskulinitou, 

protože je to vnímáno jako ohrožení stávajícího řádu. Literární díla jsou, jak již bylo uvedeno

v předchozí kapitole, převážně díla psaná muži. V rámci společenského patriarchálního 

diskurzu, ve kterém většina těchto děl (západní kultury) vznikala, je záměrně femininita a 

maskulinita zobrazována způsobem, který má reprodukovat stávající genderový řád. Jsou 

produkovány a reprodukovány striktní genderové normy, jejichž podstatou jsou odlišné role 

mužů a žen. (Renzetti, Curran, 2005: 20) Tato rozdílná očekávání společnosti v podobě 

genderových stereotypů, tedy předpoklady toho, jak by měl/a vypadat a jednat maskulinní muž 

nebo femininní žena, jsou ospravedlňována biologickou podmíněností rozdílných rolí mužů a 

žen. Biologický esencialismus slouží k ospravedlnění sociálních norem a z nich vyplývajících 

strukturálních nerovností mezi oběma gendery. Nerovnosti jsou pak nazírány jako legitimní a 

univerzálně platné. (Renzetti, Curran, 2005; Bourdieu, 2000) Mužské pohlaví je chápáno jako 

norma a ženské jako nedokonalost, mužům je přisuzována aktivita a ženám pasivita, muži jsou 

spojováni s veřejným prostorem a ženy s vnitřním a neveřejným prostorem apod. (Bourdieu, 
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2000: 18) Rozdílnost v biologické konstrukci pohlaví na sebe váže  rozdílnost a hierarchizaci 

ve společenském statusu a  v očekávaných způsobech chování.

Skrze významy v diskurzu se jedincům dostává jasně vymezených, společností 

uznávaných norem a hodnot, včetně norem genderových. Jedinci se v průběhu svého života 

neustále těmto normám více či méně přizpůsobují, neboť socializace, včetně socializace 

genderové, probíhá celý život jedince. V každém momentě svého života se muž nebo žena 

dostává do interakce s kulturně uznávanými obrazy maskulinity či femininity. Tyto obrazy 

pomáhají udržovat nejrůznější socializační činitelé jako rodina, přátelé, spolupracovníci, média 

– a samozřejmě také literární díla, která jsou součástí „uznávaného“ literárního kánonu dané 

společnosti. Pokud se jedinec chce vyhnout jistým stigmatizujícím označením ze strany 

druhých členů/členek téže společnosti, těmto genderovým normám se přizpůsobuje, a to

v každé fázi svého životního cyklu. 

Výrazným socializačním činitelem působícím převážně v dětství jedince jsou pohádky. 

Většina pohádek má v sobě zakotvenu strukturu patriarchální společnosti. (Jarkovská, 2004) 

Obzvláště ty, které jsou folklorní a tradují se často i několik století. Proto v pohádkách Boženy 

Němcové i Karla Jaromína Erbena najdeme nepřeberné množství genderových stereotypů. 

Avšak i mnoho moderních pohádek je postaveno na tradičním vyobrazování mužských a 

ženských rolí. Pohádky jsou tedy jedním z mnoha literárních útvarů, které jako další produkty 

naší patriarchální společnosti napomáhají k udržování a reprodukci genderového řádu, protože 

prostřednictvím genderových stereotypů, které jsou v nich obsaženy, zajišťují, že z dětí 

vyrostou oni maskulinní muži a ony femininní ženy.

Pokud začneme zkoumat mocenské vztahy zakotvené v literárních dílech, nejen že 

otevřeme prostor pro diskusi o jejich oprávněnosti, příčině, následcích apod., ale poskytneme 

také prostor pro jejich změnu. Feministická literární analýza a kritika může takový prostor 

vytvořit. Pokud budou prolomeny současné bariéry diskurzu a jeho součástí se stanou i další 

významy, dojde k přeměně regulačních diskurzivních praktik, které formují naše vnímání a 

chápání reality a naše následné chování. Je tedy nutné nahlížet na literaturu z feministické 

perspektivy a odmítnout mužskou univerzalitu, která je v literatuře zakomponována a byla 

ženám vštěpována, a vymanit se z dominantního diskurzu. Texty je nutné podrobit jinému 

způsobu kritického čtení, který v nich rozpozná mocenskou strukturu, která je kulturně, nikoli 

biologicky podmíněná. Pak už literatura nebude muže a ženy zavazovat k určitým rolím7. 

                                                
7 Genderový řád nezavazuje jen ženy k určitým rolím. Také muži jsou neustále nuceni přizpůsobovat se 

normám maskulinity, pokud se chtějí vyhnout stigmatizaci, a svou maskulinitu prokazovat např. snahou 
získat významné postavení ve veřejné sféře, angažováním se ve sportovních hrách apod. (Bourdieu, 2000)
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V tom právě spočívá moc uvědomění. Pokud si uvědomíme vykonstruovanost společenského 

řádu a struktury, je možné tuto konstrukci odmítnout jako neuniverzální a argumentačně 

chybnou, a tedy ji i změnit.

2.1.2. Pohádky 

2.1.2.1. Pohádky jako literární útvar

Na pohádky je možné nahlížet jako na specifické literární útvary. Pohádky jsou krátké 

epické příběhy, s nepravděpodobným dějem a nadpřirozenými jevy, kde pohádkové bytosti 

jednají stejně realisticky jako lidé. „...pohádka velice snadno připisuje stejné jednání lidem, 

věcem i zvířatům.“ (Propp, 1999: 15) Nejen pohádkové bytosti, ale i různé předměty, věci a 

zvířata jednají jako lidé a jsou také nositeli lidských vlastností, hodnot, zvnitřněných norem 

chování a jednání. Za fantaskním povrchem pohádek se zpravidla ukrývá realistický základ.

Pohádky spadají do žánru lidové slovesnosti. Jejich původní forma byla ústní a v té se 

předávaly z generace na generaci jako folklorní příběhy. Sběrem a zaznamenáváním obsahu

lidových folklorních pohádek se později začali/y zabývat folkloristé/folkloristky, mezi které 

jako první patřili bratři Grimmové. Se záměrem zaznamenat a zachovat původní lidové 

pohádky jich mnoho přepracovali do písemné podoby. (Hrabák, Štěpánek, 1987) V Českých 

zemích se sběrem folklorních pohádek zabývali Božena Němcová a Karel Jaromír Erben. 

Ačkoli práce folkloristů/folkloristek často přepracovávaly původní pohádkové příběhy, jejich 

základ má kořeny v dávných dobách. 

Teoretickým východiskem pro mne bude funkce pohádek, jak ji chápe M. Černoušek 

(Černoušek, 1990). „Základní funkcí pohádek je vnést smysl a řád do dětem původně 

nesrozumitelného, skoro chaotického světa, do světa, jemuž děti, obzvláště v době předškolní, 

nemohou plně porozumět.“ (Černoušek, 1990: 7) Děti se učí díky pohádkám strukturovat 

realitu. Pohádky jsou prostředkem, kterým jsou z generace na generaci předávány hodnoty a 

normy kultury. Děti díky nim dostávají informace o hodnotách, významech a charakteru 

mezilidských interakcí a zároveň jakýsi návod, jak řešit různé životní situace a jak se v nich

zachovat. Pohádky umožňují dětem, aby se ztotožnily s hrdiny a dalšími pohádkovými 

bytostmi, a tak jsou formovány charakteristické vlastnosti, které jsou od jedinců společností 

vyžadovány (Černoušek, 1990). Učí se, jak se chovat přiměřeně svému genderu. Pohádky jsou 

tedy významným činitelem při genderové socializaci. Jsou tím, co děti v jakékoli formě (ať 
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filmové, divadelní či literární) provází obdobím dětství, kdy jsou děti velice vnímavé 

vůči jakýmkoli podnětům. 

2.1.2.2. Přístupy k analýze pohádek

Autorky/autoři, které/kteří se zabývají analýzou pohádek, využívají nejrůznějších 

přístupů. Každá/každý se při rozboru a výkladu pohádek opírá o jiná teoretická východiska a 

používá jiných analytických kategorií. Pokusím se v této kapitole nastínit přístup dvou autorů, 

V.J.Proppa a B. Bettelheima, a jedné autorky, M. von Franz. Přístup B. Bettelheima a M. von 

Franz byl v jistých směrech zásadní i pro mou analýzu, ačkoli ani jeden z nich nepracuje 

s konceptem genderu. Některé jejich interpretace s sebou nesou genderové konotace a proto 

považuji za důležité jejich analýzu alespoň stručně představit. V. J. Propp není pro mou práci 

stěžejním a jeho morfologický přístup k pohádkám byl pro mne „tvrdým oříškem“. Přesto je 

jeho analýza pohádek významná, stala se východiskem pro mnoho jeho následníků/následnic a 

proto též objasním podstatu jeho přístupu. 

Vladimir Jakovlevič Propp se ve své knize „Morfologie pohádky a jiné studie“ zabývá 

studiem morfologie pohádek, a to především tzv. kouzelných pohádek. Podstatné pro jeho 

práci je nutnost rozčlenění zkoumaného materiálu na jednotlivé části, které je nutné 

klasifikovat. Takové části (syžety) je možné vzájemně porovnávat. Stěžejní se pro něj stává 

syžet nazvaný funkce jednajících osob, který považuje za základní část pohádky. Propp 

vyčleňuje 31 funkcí jednajících osob, v jejichž rámci se odvíjí příběh mnoha pohádek a které 

se opakují téměř ve všech kouzelných pohádkách. Pro studium pohádek je podle něj důležité, 

co dělají postavy a funkce jednajících osob musí být určena nezávisle na tom, kdo ji plní a 

jakým způsobem ji plní. (Propp, 1999) To je pro generovou analýzu pohádek, jak ji budu 

provádět, podstatný ukazatel. Propp při své analýze nereflektoval genderoý aspekt pohádek

Bruno Bettelheim ve svém díle „Za tajemstvím pohádek“ provádí velmi podrobnou 

analýzu několika pohádek z psychologického a psychoanalytického hlediska. Pohádky jsou 

podle Bettelheima materiálem, který čtenářům/čtenářkám poskytuje informace o vnitřních 

problémech lidských bytostí a správných řešeních jejich nesnází. (Bettelheim, 2000:9) 

Ve srozumitelné formě pro děti nabízejí návod k řešení mnoha psychologických problémů 

(překonání narcistických zklamání, oidipských dilemat, sourozenecké žárlivosti apod.). 

Pomáhají dítěti orientovat se v tom, co se děje  v jeho vědomé bytosti, na základě čehož je pak 

dítě schopno poradit si s tím, co se odehrává v jeho nevědomé části. 
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Bettelheim připouští, že význam pohádky je pro každého jedince jiný a každý v něm 

může nacházet prostředky pro řešení své existenciální úzkosti. „Z téže pohádky si dítě bude 

brát různé významy podle potřeb a zájmů dané chvíle.“ (Bettelheim, 2000: 16) Uvědomuje si 

možnost rozdílných subjektivních interpretací. U vybraných pohádek nabízí jejich možné 

výklady. S jeho analýzou ale v mnohém nesouhlasím, protože vychází převážně z Freudova 

psychoanalytického pojetí vědomí a nevědomí a velmi často operuje s pojmem oidipovský 

komplex, kterým Freud charakterizoval jednu z fází sexuálního vývoje jedince. Již sám Freud 

byl za toto své pojetí vývoje sexuality často kritizován (o feministické kritice Freuda viz níže), 

nejen proto, že jeho tvrzení nelze empiricky prokázat, jsou ahistorická a sexistická, ale také

proto, že explicitně pojímá muže jako normu, která je univerzálně platná. Bettelheim ve své 

analýze nepracuje s konceptem genderu, což bude pro mou práci stěžejní.

Freudovu teorii sexuálního vývoje kritizovala například Luce Irigaray. (Irigray, 1974) 

Jeho koncept kastrační úzkosti a s ním spojenou závist penisu považuje Irigaray za nástroj, 

který umožňuje udržovat mužskou dominanci a ženskou subordinaci. Oba koncepty jsou podle 

Freuda těmi činiteli, které formují vztahy ve společnosti a její genderovou strukturu. Mužský 

pohlavní orgán je považován za normu. Dívky, které si uvědomují nedostatečnost svého 

pohlavního orgánu, který se liší od „normy“, za tuto „vadu“ činí odpovědnou svou matku. 

Projevuje se u nich tzv. závist penisu, která ovlivňuje jejich dalších vývoj, protože touží tento 

společností ceněný a uznávaný orgán mít. V průběhu stádia závisti se u dívek projevuje 

nenávist ke všem ženám, které nemají penis a nemohou jí ho dát. Muž je tím, kdo penis má a 

tak je předurčen k dominanci. Ženy se této dominanci podřizují a to vede k falocentrismu.  

Žena a vše s ní spojené je pak posuzováno jako něco jiného nebo dokonce jako něco špatného. 

Proto muži trpí kastrační úzkostí – obávají se, že by mohli ztratit něco, co je společností velice 

ceněné a dává jim moc. Zdá se tedy potom, že kastrace slouží jako něco, co umožňuje 

připisovat ženám negativní charakteristiky a naopak udržovat mužskou dominanci. Freudův 

pohled na sexuální vývoj je zcela falocentrický. Navíc působí tento kastrační komplex na 

utváření specifického diskurzu ohledně sexuálního vývoje žen a vylučuje tak jakékoli jiné 

interpretace tohoto vývoje. Tento diskurz vytváří jakýsi společenský diktát, jakási nařízení, 

kterým se ženy podřizují. (Irigaray, 1974 a 1977)

Z psychoanalytického hlediska se pohádkami zabývá také Marie-Louise von Franz 

ve své knize „Psychologický výklad pohádek“. Ve své práci vychází z jungovské archetypové 

psychologie (o feministické kritice jungovské archetypové psychologie viz níže). Jak 

von Franz uvádí, jsou pohádky nejčistším a nejjednodušším výrazem kolektivně nevědomých 

psychických procesů a archetypové obrazy, které se v nich objevují, poskytují návod 
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k porozumění procesům, které se odehrávají v kolektivní psýché. (von Franz, 1998: 15) 

Vychází z jungovského chápání archetypu jako nevědomého psychického faktoru8. Není 

možné ho definovat a je nutné ho popsat na základě vlastní psychologické zkušenosti a 

srovnávacího výzkumu, který von Franz provádí, a odhalit tak nejrůznější archetypové obrazy. 

Archetyp nemá explicitní formu, je jen textem zprostředkován a má ve čtenáři/čtenářce vyvolat 

odezvu. Skrývá se za řadou symbolických obrazů a událostí, v nichž ho má čtenář/čtenářka 

objevit. Sama se v knize věnuje archetypovému výkladu několika pohádek. (von Franz, 1998)

Von Franz přiznává, že „každý jedinec a každý národ prožívá tuto psychickou realitu 

po svém“ (von Franz, 1998: 16). Je si vědoma různých interpretací archetypových obrazů, 

které se váží na konkrétního jedince a jeho výklad symbolických obrazů. Sama uvádí, že 

jednotlivé archetypy se navzájem prostupují a jejich výklad nemusí být jednoznačný. 

Von Franz, jako Propp a Bettelheim, nepracuje při analýze pohádek s konceptem genderu. 

Archetypovým přístupem k literatuře se zabývala Annis Pratt. Její text „Archetypal 

Patterns in Women’s Fiction“ je částečnou kritikou archetypové psychologie C.G.Junga.  

Podle Pratt se archetypy objevují v mnoha kulturních a uměleckých artefaktech, jakými jsou 

například lidové příběhy, písně, obrazy, sochy apod. V pojetí archetypu vychází z Junga, 

podobně jako von Franz, a chápe ho jako jakousi prvotní formu, která pramení z nevědomé 

oblasti. Archetypové obrazy jsou jakési opakující se vzorce, které mají původ v nevědomí.

Archetypy nejsou statické, ale proměnlivé v závislosti na kulturním kontextu a na pozici či roli 

jedince v dané kultuře. Přesto jungovskému pojetí vytýká genderovou slepotu. (Pratt, 1981)

Při katalogizaci archetypových vzorů byl Jung, jak Pratt uvádí (Pratt, 1981), často 

obviňován ze stereotypizace a z přílišného zjednodušování komplexního jevu. Jak sám přiznal, 

jsou archetypy fluidní a jeden archetyp může být vnímán různými způsoby nejen mezi 

jednotlivými kulturami, ale i v rámci jedné kultury a dokonce v mysli jednoho jedince. Každá 

následná prezentace archetypu závisí na kulturní podmíněnosti autora/autorky a proměňuje se 

v závislosti na jeho/její roli v kultuře. Tato tendence se stala předmětem archetypové kritiky

ze strany Pratt. Vychází z premisy, že není vhodné aplikovat předem stanovené archetypové 

vzory na analyzovaný materiál, ale je důležité je z tohoto materiálu vyvozovat. Není možné 

využít například Jungovu kategorizaci archetypů na všechna literární díla. Při svém výzkumu 

došla Pratt k závěru, že se v „ženských románech“ vyskytují vzory, které se liší od souborů 

                                                
8 Podle Junga mohou být lidské nevědomé procesy rozděleny do dvou tříd. První třída je tvořena obsahy 

osobního původu, kterou Jung nazývá jako podvědomou psýché nebo jako osobní nevědomí. Druhá třída je 
tvořena obsahy neznámého původu, které mají mytologický charakter. „Je tomu tak, jako by patřily ke 
vzoru, který není vlastní žádné jednotlivé psýché nebo osobě, ale spíše ke vzoru, který je vlastní lidstvu 
obecně.“ (Jung, 1993: 49) Jung pak tyto kolektivní vzory nazval archetypy, které představují určité 
seskupení archaického charakteru obsahující mytologické motivy. (Jung, 1993: 49) 
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archetypů, které byly vytvořeny Jungem. V ženských románech je patrná jakási ambivalence 

mezi tím, jaká by žena měla být podle společenských norem a mezi tím, jaká skutečně touží 

být. Zkušenost je v nich vylíčena jiným způsobem než mužská zkušenost (vylíčená 

v románech psaných muži). V této zkušenosti se odráží společenská struktura a ovlivňují ji 

společenská nařízení kladená na jedince v závislosti na jeho genderu.

Maskulinní kultura si podle Pratt uplatňuje neoprávněný monopol na archetypové vzory.

Z výzkumu Pratt vyplynulo, že v ženských románech se vyskytují uspořádání, která se liší 

od mužské perspektivy. Na „ženské romány“ nelze uplatňovat maskulinní materiál 

archetypových vzorů a nelze na ně pohlížet z mužské perspektivy. Na ženské archetypy, které 

se vyskytují v těchto románech, je nutné nazírat z ženské perspektivy. Jejich význam spočívá 

v tom, že jsou zdrojem moci, protože umožňují proniknout napovrch vnitřnímu světu 

nevědomí. (Pratt, 1981) Blanka Knotková-Čapková vytvořila typologii femininních archetypů 

v klasické indické literatuře, jejíž schéma je možné využít také pro literaturu českou. Archetyp 

poslušné ženy (přadleny) zobrazuje ženu jako poslušně přijímající mocenské struktury a 

podřizující se jim. Její podkategorií je konformní žena (kolaborantka patriarchátu), která je 

strážkyní patriarchálních hodnot. Archetyp ženy svůdnice (tanečnice) představuje ženu jako 

objekt mužské touhy, sloužící muži pro jeho rozkoš, a jako jakýsi erotický symbol. Třetím 

archetypem je žena čarodějnice, která je charakteristická nezávislostí na struktuře řádu, 

nepřizpůsobuje se konvencím a jistým způsobem je odmítá. V indické literatuře je možné 

setkat se ještě s archetypem ženy – vládkyně, která ale musí být božského původu. (Knotková-

Čapková , 2005: 145)

2.1.2.3. Feministický přístup k pohádkám

Pohádky hrají důležitou roli ve formování osobního názoru na svět, formování vlastního 

sebepojetí a chápání vlastních schopností a možností čtenářů/čtenářek. Působí na osobnostní 

rozvoj a růst jedinců. Prostřednictvím zobrazovaných pohádkových postav staví děti do přímé 

konfrontace s ideály. Pohádky dětem poskytují nepřeberné množství takových ideálů, včetně

ideálů femininity a maskulinity. Předávají dětem diskurzivně uznané významy a schémata 

pro vnímání a chápání reality, stejně jako pro následné chování a jednání v rámci společensky 

uznávaných norem, včetně norem femininity a maskulinity (viz kapilotla Genderový diskurz 

literatury a genderová socializace). V pohádkách můžeme nalézt velké množství genderových 

stereotypů. Ačkoli pohádky pocházejí ze světa fantazie, čar a kouzel, jsou ovlivněny realitou a 
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tuto realitu zase zpětně ovlivňují. „Literatura je hlasem kultury a stejně tak i její informací.“ 

(Culler, 2002: 49)

Genderovou analýzou pohádek a jejich rolí při reprodukci genderových nerovností se 

ve svém textu „Role pohádek a dětské literatury v reprodukci genderových nerovností“ zabývá 

Lucie Jarkovská. Podle ní jsou pohádky materiálem, který předkládá dětem – dívkám a 

chlapcům – možné vzory pro genderovou identifikaci. Mnoho tradičních pohádek kopíruje 

genderovou strukturu společnosti a v ní zakotvené strukturální nerovnosti. Ve své práci se

Jarkovská opírá o poznatky a výzkum E. G. Belotti. Uvádí, že pohádkové postavy jsou 

vyobrazovány genderově stereotypním způsobem. Ženy jsou zpravidla ve vedlejších rolích, 

jsou pasivní, nevýrazné, neschopné a zaobírají se svou krásou. Zpravidla také bývají postavami 

zápornými (podle výzkumu Belotti je to až 80% žen v pohádkách bratří Grimmů). Mužské 

postavy jsou naopak zpravidla vyobrazeny jako aktivní, silné, čestné a inteligentní. (Belotti, 

2000) Značná nerovnost panuje v činnostech, které postavy vykonávají, jako i v poměru mužů 

a žen jako hlavních postav pohádkových příběhů, kdy jsou ve valné většině hlavními hrdiny 

muži. Jarkovská si také všímá faktu, že hlavními postavami v českém kontextu bývají buď dvě 

mužské postavy (např. Bob a Bobek, Pat a Mat apod.) nebo smíšené dvojice ( Káťa a 

Škubánek, Ája a Fík). Dvě ženské postavy v hlavních rolích se ale hledají jen obtížně. 

Jarkovská to odůvodňuje tím, že autoři/autorky pohádkových příběhů (a literárních příběhů 

vůbec) nemají důvěru ve schopnosti dvou žen. (Jarkovská, 2004: 61)

Jarkovská dále uvádí, že dle výzkumu Bellotti se 45% dívek chtělo identifikovat 

s mužskou literární postavou a jen 15% chlapců se chtělo identifikovat s ženskou literární 

postavou. Není to způsobeno jen absencí nebo nedostatečným počtem žen jako hlavních 

hrdinek literatury určené pro děti, ale také postupným uvolňováním genderových rolí a 

rozpouštěním genderových identit. (Jarkovská, 2004: 62) Toto rozvolňování genderových 

identit vlivem feministických přístupů pozvolným tempem zasahuje do literatury. Nejde o to, 

že by došlo k převrácení genderových rolí, ale literární postavy jsou nositeli/nositelkami

takových vlastností a vykonávají takové činnosti, které jsou společností tradičně přisuzované 

opačnému pohlaví. (Jarkovská, 2004)

Podobný přístup k pohádkám zvolily editorky knihy „Ružový a modrý svet“ Jana 

Cviková a Jana Juráňová. Jak Cviková ve svém úvodním článku uvádí, genderově stereotypní 

chápání ženské a mužské role se v realitě nevyskytuje tak často. Nicméně ho stále pomáhají 

reprodukovat reklamy, média, pohádky, literatura, učebnice apod. (Cviková, 2005: 19)

Předkládají několik otázek, jejichž zodpovězení pomůže detekovat, zda dětská kniha poskytuje 

zjednodušené představy o typických děvčatech a ženách a o typických chlapcích a mužích, 
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nebo zda s jejich obrazy zachází genderově citlivým způsobem. Jsou jimi například otázky: 

Kolik děvčat a žen, kolik chlapců a mužů v knize vystupuje? Kdo vystupuje v hlavních a kdo 

ve vedlejších úlohách? Vystupují děvčata a ženy jako samostatné a tvořivé osobnosti, které 

jsou schopné vývinu? V jakých profesích jsou ženy zobrazované? (Juráňová, Cviková, 2005) 

Genderově stereotypní text je dle autorek možné podrobit diskusi s dětským čtenářem/dětskou 

čtenářkou, konfrontovat ho s realitou a zpochybnit nevyhnutelnost genderových stereotypů. 

Genderově citlivý text může poskytnout dítěti pozitivní identifikační vzory. (Juráňová, 

Cviková, 2005) Proto do své knihy zařadily také několik pohádek a příběhů, ve kterých 

vyobrazované postavy nezapadají do rolí společností tradičně přisuzovaných ženám a mužům. 

C. M. Renzetti a D. J. Curran uvádějí, že tradiční dětská literatura obvykle pomíjí ženský 

element nebo popisuje muže a ženy křiklavě stereotypním způsobem. (Renzetti, Curran, 2005: 

117) Vycházejí z výzkumu, který provedla Lenore Weitzman a který prokázal, že dětská 

literatura je zatížena mnoha genderovými stereotypy (Weitzman et al., 1972). Mužské postavy 

jsou v rolích aktivních dobrodruhů a vůdců a ženské postavy v rolích pasivních společnic a 

pomocnic. U mužských postav jsou oceňovány výkony, chytrost, nezávislost a cílevědomost, 

u dívek přitažlivý vzhled. Muži jsou vyobrazováni při výkonu nejrůznějších typů prací, ženy 

naopak pouze při výkonu prací domácích. Výjimkou nejsou knihy, kde se ženské postavy 

nevyskytují vůbec. Citují také výsledky výzkumu knihovnice Kathleen Odean. (Odean, 1997) 

Podle nich je velmi malé množství knih, kde ženské postavy překračují tradiční představy 

o ženách, podstupují rizika a nebezpečné situace, aniž by musely být zachráněny mužem, které 

samy řeší problémy a nečekají, až jim bude řešení poskytnuto odjinud, které se dopouštějí 

omylů, ale učí se z nich apod. 

2.2. Metodologie

2.2.1. Výběr textů

Pro svou kritickou analýzu jsem si vybrala pohádky Boženy Němcové a Karla Jaromíra 

Erbena. Oba jsou v české společnosti uznávanými autory a jejich díla se dočkala převážně 

oslavných dobových kritik. Oba jsou také součástí literárního kánonu české společnosti. Jejich 

díla jsou podrobována mnohým analýzám, dalším přepracováním, filmovým zpracováním 

apod. Jsou také součástí učebních osnov. Především se ale neustále těší velké oblibě jak 

dospělých, tak i dětských čtenářů/čtenářek.
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Dle tvrzení Fetterley je převážná většina děl literárního kánonu psaná muži. Boženě 

Němcové se však v 19. století, kdy ženy teprve začaly vstupovat do literatury, podařilo 

v českém prostředí zaujmout významné postavení nejen mezi dalšími spisovatelkami, ale také 

mezi spisovateli muži. O tom, že K. J. Erben byl díky svým dílům již v době jejich tvorby 

zahrnut mezi další literární velikány české kultury, není potřeba diskutovat. V jeho díle dobové 

kritiky spatřovaly „národního ducha“, národní svébytnost, krásu mateřské řeči či odkaz 

národní historie. (Dolanský, 1970). V době národního obrození jeho dílo pomáhalo utvářet 

onen velice důležitý národní charakter. Ale k proslulosti jeho díla přispělo také to, že byl muž a 

jeho literatura byla považována za objektivní. „Erben nebyl lyrikem ani subjektivním ani 

reflexivním, on byl tvůrcem objektivním, jeho význam vrcholí se v epice. Jako by sama sebe 

zalhával, osobnost svou osobnosti národní obětovně podřizoval, nikdy nečteme, co jeho srdce 

rmoutí či blaží, nikdy necítíme, co jeho mysl rozrývá či povznáší, nikdy nevidíme osobnost 

Erbenovu vynikat co nadšeného či bolem zchváceného či tiše blaženého člověka Erbena, 

ovšem ale s úchvatnou silou před nás předstupuje osobnost Erbena umělce.“ (Neruda, 1970: 

407) Tato dobová kritika přisuzuje Erbenovu dílu naprostou objektivitu a nepracuje se 

subjektivním pojetím autorství.

Dílo Boženy Němcové se také již v době svého vzniku zařadilo mezi další uznávaná díla 

literárního kánonu. Přesto, že byla ženou. Ačkoli byl vstup žen na literární scénu velmi složitý, 

Němcové se to podařilo. Lze jen stěží říci, co bylo příčinou. Mohlo jí být její přátelství 

s předními uznávanými českými literáty tehdejší doby, mezi kterými byli například Neruda či 

Erben. S Erbenem dokonce konzultovala své texty z jazykového hlediska, protože si díky 

svému německému vzdělání nevěděla rady s českým pravopisem (Štěpánková, Virágová, 

2005). Milena Lenderová se pokusila nastínit další z tezí, proč bylo dílo Němcové poměrně 

snadno začleněno do literárního kánonu (Lenderová, 1999). V době národního obrození vzniká 

specifická literatura, která klade důraz na užívání nově povzneseného českého jazyka. Vzniká 

mnoho výhradně českých literárních děl, nejen uměleckých, ale i naučných. „Stále něco chybí, 

prvek, který mají všechny vyspělé evropské literatury, ba i ta nemilovaná literatura německá: 

literatura psaná ženami.“ (Lenderová, 1999: 206) Je velmi pravděpodobné, že také tento fakt 

měl vliv na významnost díla Němcové. Nelze s přesností říci, jak by bylo její dílo hodnoceno, 

kdyby nevzniklo v době emancipace českého národa, které pro svou podporu potřebovalo také 

emancipované ženy. Ty se totiž měly kromě literární tvorby podílet na obrodě národa také 

výchovou budoucích uvědomělých Čechů. K tomu potřebovaly být, ovšem ne příliš, vzdělané.

Příčiny úspěchu Němcové na poli literární tvorby však mohly být i zcela jiné a jde jen o mé 

osobní domněnky.



27

Pro analýzu jsem si záměrně vybrala jednoho autora muže a jednu autorku ženu. Božena 

Němcová i Karel Jaromír Erben působili přibližně ve stejnou dobu. Oba byli také folkloristé a 

zbývali se sběrem folklorních pohádek. Nejsou tedy jejich původním autorem a původní 

autorkou. Přesto při přepisu těchto pohádek původní slovesnou tvorbu jistým způsobem 

zpracovávali a aktivně tak zasahovali do obsahu pohádek tím, že je dávali 

do ucelené a finální podoby vhodné pro čtenáře. Volili významy, které jim poskytoval tehdejší 

společenských diskurz. Významy pak volili na základě své specifické pozicionality a lokace. 

Předpokládám, že ačkoli nejsou skutečnými autory pohádek, společenský diskurz, v rámci 

kterého oba tvořili, stejně jako i jejich pozicionality, ovlivnily jejich finální produkty. Proto se 

domnívám, že se dobový diskurz, ačkoli stále striktně patriarchální, přesto ovlivněný 

národněobrozeneckým hnutím a emancipačním hnutím, projeví v analyzovaných textech. 

Oba soubory pohádek byly vydány přibližně ve stejnou dobu. Bohužel se mi nepodařilo 

dohledat, o kolikátý výbor se jedná. Předpokládám, že vzhledem k roku vydání (u Němcové 

rok 1934 a u Erbena 1939) se jedná o jedny z prvních výborů. Proto také předpokládám, že 

jsou pohádky původní a nepřepracované. Pokud ano, vliv zkreslení bude vzhledem 

k nevelkému časovému odstupu od vydání původních verzí minimální. To byly hlavní důvody, 

které mě vedly k tomu, že jsem si vybrala právě tyto texty. Pozdější vydání jsou zpravidla 

přepracovanými verzemi původních textů, které je nutné po jazykové stránce přizpůsobovat 

současným čtenářům/čtenářkám, a tudíž neodrážejí dobový diskurz, protože ten se vlivem 

celospolečenských podmínek může postupně proměňovat. Navíc každý další autor, který texty 

přepracovává, opět volí z možných diskurzivních významů a jeho výběr je ovlivněn jeho 

specifickou pozicionalitou a lokací. 

2.2.2. Feministická literární analýza

Jak jsem v úvodu uvedla, cílem mé práce bude odhalit genderový diskurz a 

genderovanost postav zkoumaných pohádek B. Němcové a K. J. Erbena. Budu aplikovat 

feministickou literární kritiku na pohádkové příběhy, které byly určeny především dětským 

čtenářům/čtenářkám. Jde o přístup k literatuře, který dosud nemá jednotný teoretický rámec. 

Jedním z důvodů je to, že mnoho kritiček není ochotných omezit nebo ohraničit výrazové a 

dynamické počínání. (Showalter, 1981: 127). Došlo by k jakémusi ukotvení a zakonzervování, 

které mnoho feministických kritiček vyčítá maskulinním přístupům k bádání. Feministická 

literární kritika se opírá o pluralismus a tím vznáší odpor vůči apriorní kodifikaci. Jak 

Showalter uvádí, feministická kritika má mnoho společného s ostatními současnými kritickými 
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postupy. „Nicméně feministická posedlost opravováním, upravováním, doplňováním, 

přezkoumáváním, zlidšťováním či dokonce napadáním mužské kritické teorie nás udržuje na 

ní závislé a brzdí náš pokrok v řešení vlastních teoretických problémů.“ (Showalter, 1981: 132)

Bez vlastního teoretického rámce je v podstatě závislá na mužských teoriích. Východisko 

Showalter spatřuje v tom, že by feministická kritika měla čerpat převážně z ženských studií a

z feministických teorií. (Showalter, 1981)

Ve své práci budu k analyzovaným pohádkám přistupovat z hlediska feministických 

teorií, které různým způsobem nahlížejí na genderové a mocenské nerovnosti ve společnosti.

Primárním východiskem pro mou práci je argument P. Morris (Morris, 2000). Podle ní 

můžeme pohlížet na literaturu jako na subjektivně vylíčenou realitu autorem díla. Pomocí slov 

literatura vytváří obraz skutečnosti, kterou zpětně ovlivňuje. (Morris, 2000: 18). Další stěžejní 

teorií pro mne bude chápání literatury jako mocenského nástroje, jak ji pojímá J. Fetterley, 

který má hájit a reprodukovat mocenské nerovnosti ve společnosti, kde vyšší postavení 

zaujímají muži a ženy postavení podřízené. (Fetterley, 1978) Pohádky jsou často vnímány jako 

fantaskní příběhy s realistickými prvky, kde dochází k prolamování hranic sociální struktury. 

Hrdinové/hrdinky často přecházejí mezi společenskými třídami, mění své majetkové poměry  

apod. Ale v mnoha tradičních pohádkách jsou patrné genderové nerovnosti a hrdinové/hrdinky 

jednají v rámci svého genderu. Jak Jarkovská uvádí, většina tradičních pohádek kopíruje 

tradiční genderovou strukturu společnosti, v níž muži zaujímají vyšší postavení než ženy, jsou 

aktivní, svobodnější a rozhodují o svém osudu. Ženy pak mají funkci objektu, který je udílen 

muži jako odměna za splnění úkolu nebo za prokázanou službu. (Jarkovská, 2004) 

Jak jsem již zmínila, gender je kategorie sociálně a historicky podmíněná. Pro výzkum 

diskurzviních významů je možné využít tzv. diskurzivní analýzu. Je to textově orientovaná 

výzkumná metoda a její argumenty jsou založené na bližší analýze diskurzu textů. Jejím 

základem je zkoumání jazyka, které přesahuje hranice syntaktické a sémantické formy. 

(Barker, Galasinski, 2001) Texty, které pod vlivem určitého diskurzu vznikají, v sobě mají 

obsažené preferované významy, které čtenářům/čtenářkám či posluchačům/posluchačkám 

reprezentují. Jiné významy jsou vynechány. Toto použití a vynechání významů, stejně jako 

důvody, které jsou toho příčinou, jsou předmětem diskurzivní analýzy. Podle N. Fairclougha je 

diskurz sociálně konstruovaný (je sociální praktikou) a zároveň konstruuje sociální subjekty, 

sociální vztahy a systémy vědění a mínění. Mezi diskurzem a sociální strukturou je dialektický 

vztah. Tím, jak produkuje a reprodukuje významy světa, konstituuje určité mocenské vztahy a 

ideologie. Diskurz má dle Fairclougha tři základní prvky, kterými jsou text (proto je textová 

analýza jednou z částí diskurzivní analýzy), interakce a sociální kontext. (Fairclough, 1989)
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Vzhledem k obsáhlosti zkoumaného vzorku, který v mém případě čítá 33 pohádek, tuto 

metodu využívat nebudu. Ačkoli některé feministické literární analytičky tuto metodu 

využívají, já pro svůj výzkum použiji obsahovou analýzu textů pro klasifikaci pohádkových 

postav z genderové perspektivy.

Abych mohla odkrýt genderový diskurz skrytý v pohádkách a genderovanost postav, 

využiji jako metodu obsahovou analýzu pohádkových příběhů. Obsahovou analýzu všech 

pohádek provedu po stránce kvantitativní. U všech pohádek také provedu kvalitativní analýzu 

vybraných genderových aspektů, které mi pomohou interpretovat výsledky kvantitativní 

analýzy. Tyto výsledky pak budou interpretovány ve shrnutí, jako odpovědi na mé výzkumné 

otázky kladené v úvodu. Prostřednictvím této analýzy provedu tzv. klasifikaci postav 

z genderové perspektivy, abych odhalila genderovanost těchto postav, které se stávají vzorem 

pro genderovou identifikaci čtenářů/čtenářek. 

Čtyři typologicky odlišné pohádky budou podrobeny hlubší analýze po stránce 

kvalitativní. Jedná se o pohádky: Šternberk a Chytrá horákyně od B. Němcové; Jezinky a Tři 

zlaté vlasy děda Vševěda od K. J. Erbena. Prostřednictvím pečlivého čtení se pokusím odhalit 

a demonstrovat různé pojetí a vyobrazení femininity. Šternberk je pohádka, kde je femininita 

proměnlivá, protože se hlavní hrdinka mění v průběhu děje z pasivní na aktivní postavu, 

z bezmocné na moc uplatňující a svobodně jednající. Chytrá horákyně vyobrazuje hlavní 

hrdinku jako moc uplatňující skrze zasahování do rozhodování mužů a ovlivňování jejich 

rozhodnutí. V pohádce Jezinky se setkáme se zápornou konstrukcí femininity, kde mají ženské 

postavy negativní až destruktivní vlastnosti. V pohádce Tři zlaté vlasy děda vševěda je 

femininita vyobrazena stereotypním způsobem jako mužům podřízená kategorie. Ženské 

postavy jsou pasivní, vyčkávající a podřizující se rozhodnutím mužů.

2.2.3.1. Analýza vybraných pohádek

Předmětem mé analýzy budou dva výbory pohádek B Němcové a K. J. Erbena. 

Analyzovat budu každou pohádku. Nejprve nastíním stručný děj pohádky. Poté se zaměřím 

na kvantitativní analýzu a na kvalitativní analýzu vybraných genderových aspektů. Podkladem 

pro kvalitativní analýzu bude nejen text, ale také ilustrace, pokud se k dané pohádce objevuje.

Jak jsem již uvedla v úvodu, na základě výsledků obsahové analýzy pohádek se pokusím

odhalit genderový diskurz zkoumaných pohádek, respektive genderovanost postav (viz úvod). 

V kvantitativní analýze se zaměřím na celkový počet postav a poměr mužů a žen, Zajímat 

mne bude, které postavy jsou hlavní a vedlejší. Za hlavní postavu budu považovat tu, která se 
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vztahuje k ději a jíž se děj týká. Vedlejší postavu budu pojímat jako tu, které se děj netýká a 

není jeho činitelem. V textech se vyskytují i postavy epizodické, které nebudou předmětem mé 

analýzy, protože jejich funkce je pro děj nepodstatná. U hlavních i vedlejších postav se 

zaměřím na poměr mužů a žen. V neposlední řadě mne bude zajímat, kdo je postavou aktivní a 

pasivní. Aktivní postavou pro mne bude taková, která zasahuje do děje a má možnost formovat 

svůj vlastní život, případně životy ostatních postav. Za pasivní budu považovat postavu, která 

nemá možnost svůj život ovlivnit a nezasahuje do děje. I u aktivních a pasivních postav bude 

důležitý poměr mužských a ženských postav. 

Kvalitativní analýzu vybraných genderových aspektů jsem rozdělila na dvě části. 

V první části se zaměřím na vyobrazení postav - na vnější vzhled, oděv a na vlastnosti postavy. 

Zajímat mne bude, zda je důraz kladen spíše na vzhled či povahové vlastnosti, jaké vlastnosti 

vyobrazovaná postava má a zda vyobrazení postav poukazuje na zařazení do striktních 

genderových rolí či nikoli. V druhé části kvalitativní analýzy se budu soustředit na genderový a 

mocenský řád. Konkrétně se zaměřím na činnosti, které postava vykonává, prostor, který je jí 

vymezen, postavení v rodině, míru aktivity a mobility. Důležitým ukazatelem pro mou analýzu 

bude moc, kterou osoba disponuje, a možnost svobodného rozhodování a svobodné volby. 

Kvantitativní i kvalitativní analýzu jsem provedla u všech pohádek. Výsledky jsou 

interpretovány ve shrnutí, které je zařazené vždy za všemi pohádkami jedné knihy. Shrnutí je 

strukturované jako odpovědi na výzkumné otázky. Otázku analyzující zastoupení mužských a 

ženských postav jsem opatřila podrobnou tabulkou s podrobnějším komentářem. Odpovědi na 

všechny výzkumné otázky pak napovídají, jaký je genderový diskurz a genderovanost postav 

vybraných pohádek. Jak jsem již zmínila v předchozí kapitole, na čtyřech typologicky 

odlišných pohádkách jsem se pokusila demonstrovat různé pojetí femininity. Jsou to pohádky 

Jezinky, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Šternberk a Chytrá horákyně. V rámci zachování 

struktury knihy jsem je nechala zařazené průběžně mezi ostatními pohádkami tak, jak jsou 

mezi nimi skutečně zařazené i v knize. U těchto čtyř pohádek jsem provedla samostatné 

shrnutí, ve kterém jsem zodpověděla výzkumné otázky.
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3. EMPIRICKÁ ČÁST

3. 1. Karel Jaromír Erben: „Nejkrásnější pohádky a pověsti“

Výbor pohádek Karla Jaromíra Erbena „Nejkrásnější pohádky a pověsti“ zpracoval Jiří 

Dismas. Doprovodné ilustrace pocházejí od L. Bílé. Kniha byla vydána v edici „Dětský ráj“ 

jako svazek I. v roce 1939. Obsahuje celkem sedmnáct pohádek.

3. 1. 1. Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Starý král chtěl předat vládu svému synovi, ale před tím chtěl poznat jeho budoucí 

manželku. Kralevic žádnou dosud nenašel a král ho odkázal do vysoké věže, kde si ji měl 

vybrat z tam na obrazech namalovaných dívek. Kralevic si vybral pannu, kterou věznil zlý 

černokněžník. Žádný z jejích zachránců se ještě nevrátil. Kralevic se vydal na cestu, aby ji

vysvobodil. Během cesty potkal tři muže, kteří měli nadlidské schopnosti – Dlouhého (uměl se 

natahovat), Širokého (uměl se rozšiřovat) a Bystrozrakého (vše prohlédl a na co se podíval, 

vzplanulo nebo se rozskočilo na kusy). S jejich pomocí zdolal cestu do zámku černokněžníka. 

Ten dal kralevici tři večery stejný úkol – uhlídat pannu, která nepromluvila ani slovo, aby se 

mu neztratila. V případě, že by úkol splnil, pannu by dostal. V opačném případě by zkameněl. 

S pomocí svých společníků úkol splnil a pannu vysvobodil. Vrátil se s ní na královský dvůr 

svého otce a mladý kralevic si vzal mladou (vysvobozenou) pannu za manželku.

Kvantitativní analýza

V pohádce se vyskytuje sedm postav – starý král, kralevic, Dlouhý, Široký, Bystrozraký, 

černokněžník a krásná panna. Celkem je šest postav mužských a jedna ženská. Za hlavní 

postavy lze považovat kralevice a jeho tři pomocníky. Všechny hlavní postavy jsou muži a 

poměr mužů a žen u vedlejších postav je 2:1. Jako aktivní postavy vystupují kralevic a jeho 

pomocníci. Zasazují se o vysvobození princezny. Také postava zlého černokněžníka je aktivní, 

protože zasahuje do života mladé královny, kterou vězní. Starý král je postavou pasivní. Mladá 

panna je postavou zcela pasivní, což je umocněno jejím mlčením a přeměnami do různých 

předmětů. Pět mužských postav je aktivních. Pasivní postavou je jedna mužská a jedna ženská.

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Vyobrazení kralevice je zaměřeno na jeho vlastnosti a o vzhledu se nedozvídáme nic. 

V prvním okamžiku je vyobrazen jako čestný. Je vázán svým slovem, že chce mít jen tu 
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mladou krásnou pannu, kterou si vyvolil, a žádnou jinou. Svému slovu chce dostát a vydává se 

ji vysvobodit z moci zlého černokněžníka. Z toho je možné usuzovat, že je statečný, protože ho 

neodradí to, že se o záchranu panny pokoušelo již několik mužů a žádný z nich se nevrátil. Je 

odhodlaný splnit svůj úkol, kterým je uhlídat pannu a tím ji vysvobodit. Při výběru své 

nastávající nevěsty se řídí pouze jejím vzhledem a zdá se, že  povaha a vlastnosti jsou v jeho 

volbě nedůležitými atributy. Pohnutkou pro volbu své budoucí partnerky není touha po osobě 

opačného pohlaví, po sňatku, po potomcích, dědicích apod. Je přáním kralevicova otce, aby si 

partnerku vybral a ještě před jeho smrtí mu ji představil. V neposlední řadě je kralevic skromný 

a je si dobře vědom, že úkol by bez pomoci svých pomocníků nesplnil.

Dalšími důležitými postavami jsou tři společníci, které kralevic potká na své pouti. Jsou 

jimi Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Tyto postavy jsou specifické tím, že mají nadlidské

schopnosti a dovednosti. Tyto vlastnosti také odkazují na jejich vnější vzhled a jsou vyjádřeny 

jejich jmény. Dlouhý je vysoký a umí se natahovat, Široký má silnou postavu a umí se 

roztahovat a Bystrozraký vidí velmi daleko, vše prohlédne a na co se podívá, vzplane nebo se 

rozskočí na kusy. Dlouhý a Široký jsou vyobrazeni na doprovodné ilustraci. Dlouhý je 

vyobrazen jako vysoký muž, v poměru k Širokému, jehož výška tvoří přibližně pětinu výšky

Dlouhého. Široký je vyobrazen jako zavalitý muž. Téměř se zdá, jakoby byly jejich schopnosti 

takové, které mladý kralevic nemá – tedy konkrétně vysokou a silnou postavu a velmi bystrý 

zrak. S kralevicem pak tvoří jakousi dokonalou jednotu – dokonalou osobu. Kralevic je vezme 

do služby a oni jsou mu jako služebníci oddáni a připraveni mu ve všem pomoci. Jsou velmi 

pracovití. Když jim nakonec kralevic nabídne, aby u něj zůstali, že jim vše dá a nebudou muset 

nic dělat, jeho nabídku odmítnou s tím, že by se jim takové živobytí nelíbilo.

Černokněžník je vyobrazen jako shrbený stařec v dlouhém černém9 oděvu, s holou 

hlavou, šedivými vousy po kolena a se železnými obručemi místo opasku10. Na doprovodné 

ilustraci je součástí jeho oděvu černokněžnický špičatý klobouk. Železné obruče plní důležitou 

funkci, protože při každém neúspěchu černokněžníka (a úspěchu kralevice) jedna ze tří obručí 

praskne a černokněžník postupně ztrácí moc. Když všechny obruče prasknou, promění se 

černokněžník v havrana11 a odletí. Jde o čaroděje, který druhým lidem škodí, vězní mladou 

pannu a tak je vnímán jako zlý, na což odkazuje i jeho černý oděv. Je si jist svou mocí a tím, že 

se mladému kralevici nepodaří jeho moc překonat. Když je jeho moc zlomena, je zuřivý. 

                                                
9 Černá barva je symbolicky vnímána jako negativní, protože je spojena „s nerozrůzněnou temnotou na 

počátku“. Zpravidla symbolizuje noc, zhoubu, smrt a také zármutek. (Heinz-Mohr, 1999: 254)
10 Obruče nahrazují pás, který symbolizuje spravedlnost, věrnost, pravdu a sílu. (Heinz-Mohr, 1999: 196)
11 Havran symbolizuje zpravidla neštěstí nebo dokonce smrt a je vnímán jako obraz nestoudnosti, nečistoty a 

bezbožnosti. (Heinz-Mohr, 1999: 64)



33

Kralevicův otec je moudrý muž, který si je vědom svého vysokého věku a nutnosti 

předat vládu svému dědici. Představuje archetyp moudrého starce (von Franz, 1998), který si je 

vědom své vlastní existence a konečnosti. Zajímavým faktem je, že jistým způsobem „nutí“ 

syna, aby si vybral budoucí manželku. Tím mu nejen dává najevo, že ženu si může vybírat, ale 

žena je také nezbytná proto, aby se stal dospělým mužem a mohl tak převzít vládu. Je si 

vědom, že (krásná) žena je nezbytným komplementem muže, protože zvyšuje jeho symbolický 

kapitál. (Bourdieu, 2000) Starý král je čestný a striktně trvá na tom, že pokud syn dal slovo, že 

chce pouze mladou a krásnou pannu za ženu, musí své slovo dodržet. Neobvykle je také citlivý 

a při návratu svého syna z nebezpečné výpravy se rozpláče radostí. 

Princezna je popsána jako panna oblečená v bílém oděvu12, stříbrným pasem opásaná13, 

s perlovou korunou14 na hlavě, jako nejkrásnější, ale smutná a bledá. Je vyobrazena jako velmi 

krásná a svou krásou okouzlí kralevice. Její oděv a ozdoby poukazují na cudnost a počestnost, 

což je prvek u žen  žádoucí. Stejně tak je za femininní rys považována bledá tvář. Naznačuje, 

že dívka je spjata s vnitřním prostorem domácího prostředí, nevměšuje se do prostoru 

veřejného spojeného s maskulinitou (Beauvoir, 1967; Bourdieu, 2000) a proto je její pleť 

nedotčena sluncem. První informace, kterou se o mladé panně dozvídáme, se týká jejího 

vzhledu. Její vlastnosti  téměř není možné určit. Při pohledu kralevice a při jeho tvrzení „Tu 

chci mít a žádnou jinou“ se začervená a sklopí hlavu. Se sklopenou hlavou a sklopenýma 

očima je vyobrazena na doprovodné ilustraci. Jako cudná žena se při jakémkoli projevu zájmu 

ze strany muže zastydí. Tato postava je zcela pasivní, do děje nezasahuje a kromě poděkování 

za vysvobození ani nekomunikuje. O této dívce se v pohádce mluví jako o „panně“. Ačkoli to 

nemusel být záměr, může tato informace odkazovat na její cudnost, panenství a neprovdanost. 

Jak Beauvoir uvádí, je cudnost ženy vyžadovány v soukromovlastnických společnostech 

z důvodu obavy zcizení majetku bastardem, kterého by žena mohla porodit. (Beauvoir, 1967)

                                                
12 V symbolickém pojetí je bílá barvou smutku a smrti. Na dálném východě je tato symbolika patrná dodnes. 

Pozitivní význam bílé barvy souvisí s její rolí při zasvěcení. Bílá barva také symbolizuje nevinnost a 
čistotu. (Heinz-Mohr, 1999: 253) Pro analýzu pohádky je podstatné obojí vnímání barvy. Princezna je 
oděna do bílé, protože její uvěznění je stav blízký smrti. Je také velmi smutná (což je patrné i z výrazu 
obličeje). Zároveň je také vnímána jako nevinná, jak dokazuje i její pojmenování „panna“.  

13 Pás má kromě spravedlnosti, síly, věrnosti a pravdy, symbolizovat také ochranu, zdrženlivost a cudnost. 
(Heinz-Mohr, 1999:196) Je tedy dalším symbolem, který odkazuje na nevinnost princezny. 

14 Koruna, která původně měla sloužit k ozdobě hlavy, symbolizuje královskou důstojnosti. Zpravidla bývala 
vyráběna z drahých kovů nebo materiálu obětního charakteru (listy, květy apod.). Perla je ale materiál, 
který má opět symbolizovat osvícení, neposkvrněné početí a panenskost. (Heinz-Mohr, 1999: 105 a 202)
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Genderový a mocenský řád

Dominantní postavení v celé pohádce zastává mužský prvek a ženský prvek ustupuje 

do pozadí. Královská rodina je bez ženy – král bez manželky a kralevic bez matky. Mladá 

panna, která je jedinou ženskou postavou je zcela pasivní a do děje nezasahuje. Kralevic je 

postavou zcela aktivní, protože vykonává mnoho typicky maskulinních činností. První z nich 

je výprava za dobrodružstvím. Taková činnost, kdy se muž vydává do veřejného prostoru 

mimo domov, je vyhrazena mužům. (např. Bourdieu, 2000; Renzetti, Curran 2005) Další 

činností je záchrana princezny, která pasivně čeká na vysvobození. Důležitým prvkem je to, že 

jde právě o záchranu ženy, ve kterém mu pomáhají jeho tři služebníci či pomocníci, jimiž jsou 

opět muži. To implikuje, že ženu může z její nelehké situace vysvobodit pouze muž a nemůže 

si pomoci sama, protože k tomu nemá prostředky (schopnosti, znalosti, dovednosti, nástroje 

apod.), kterými disponuje muž. Další typicky maskulinní činností je jízda na koni, která je 

pro kralevice charakteristická, neboť celou pouť vykoná v koňském sedle. Mladému kralevici 

přísluší možnost svobodné volby a rozhodování. Svobodně si volí svou nevěstu a rozhoduje, 

zda přijme tři služebníky. Zásadním způsobem ovlivňuje život mladé panny, protože se 

rozhodne pro její vysvobození. Tento nelehký úkol nemusí kralevic plnit sám, protože ho 

za něj vykonají jeho tři pomocníci, kteří disponují nadlidskými schopnostmi. 

Zlý černokněžník, který vězní princeznu, také disponuje mocí. V tomto případě je to 

moc nad ženou, která je tím pádem nesvobodná. Jeho moc ale není stálá a je o ní postupně 

připraven kralevicem. Princeznu doslova vězní a upírá jí právo na svobodnou existenci. Činí 

z ní pouhý objekt, který je v jeho vlastnictví. Její objektifikaci umocňuje to, že ji nabízí 

kralevici a že ji postupně proměňuje v předměty (žalud, drahý kámen a zlatý prsten).  

Mladá krásná panna má v této pohádce podřízené postavení. Nejen, že je v moci zlého 

černokněžníka a je nesvobodná, ale navíc se podřizuje vůli kralevice, který si ji vybral jako 

budoucí manželku. Proti jeho rozhodnutí neprotestuje a přijímá ho.15 Je stavěna do pozice 

objektu, se kterým je možné obchodovat. Její objektifikace je posílena v momentě, kdy je 

přeměněna na předměty a z nich opět na lidskou bytost. Je postavou, která vůbec nemluví, což 

je také důležitým znakem její subordinace. Nemožnost promlouvat a tedy symbolická ztráta 

hlasu je znakem suboridnace. Osoba, která nemůže promlouvat nemůže artikulovat své 

požadavky a je stavěna do pozice objektu moci, tedy do pozice podrobené. (Spivak, 1988)

Promluví až když je vysvobozena. V pohádce není její výpověď explicitně citována. „A tu 

                                                
15 V pohádkách se setkáme s jevem, kdy se žena dobrovolně stává podřízenou muži. Beauvoir  uvádí, že se 

ženy záměrně vyhýbají hospodářskému riziku a riziku svobody tím, že ze sebe nechají dělat objekty a 
dostávají se do vztahu závislosti na muži. Žena je oproti muži v nevýhodě a ve spojení s muži tak může 
alespoň jisté výhody získat (hmotnou podporu a ospravedlnění její existence). (Beauvoir, 1967: 15)
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hned ta krásná panna promluvila a děkovala kralevici, že ji vysvobodil, a zčervenala jako 

růže.“ (Erben, 1939: 17)  Nevykonává žádnou činnost. Je postavou pasivní, která plní příkazy 

černokněžníka. Vyskytuje se pouze v prostoru uzavřeném, tedy v prostoru železného zámku. 

2. 1. 2. Rozum a Štěstí

V této pohádce mezi sebou Štěstí a Rozum řešili spor o to, kdo z nich je lepší. 

Prostřednictvím selského syna Vaňka se mělo rozhodnout. Nejprve do něj vstoupil Rozum, 

aby předvedl, co s ním člověk dokáže. Vaněk ihned začal rozumovat, nechal orání a vydal se 

do světa, aby se vyučil zahradníkem na královském dvoře. Král měl krásnou dceru, která od 12 

let nepromluvila. Dal rozhlásit, že komu se podaří to, aby opět promluvila, stane se jejím 

manželem. Vaněk se rozhodl, že se o to pokusí. Lstí se mu to podařilo. Ale král mu chtěl místo 

princezny dát jen peněžní odměnu, neboť Vaněk byl z prostého rodu. Vaněk se však dožadoval 

princezny, protože takové bylo královské slovo. Celá situace vyvrcholila tím, že měl být 

Vaněk popraven z urážku královské Milosti. Na popravišti vstoupilo do Vaňka na poslední 

chvíli Štěstí, popraven nebyl a navíc pro něj přijel královský kočár. Princezna řekla svému otci, 

že Vaněk mluvil pravdu, královské slovo se nemá rušit a může ho udělat knížetem. To se také 

stalo a Vaněk si vzal princeznu. Spor byl rozhodnut a od té doby se prý Rozum Štěstí vyhýbá.

Kvantitativní analýza

V tomto pohádkovém příběhu vystupuje šest postav – Vaněk, Rozum, Štěstí, král, 

princezna a královský rádce. Rozum a Štěstí nejsou lidské bytosti. Jde o jakési entity, u kterých 

není jasné, zda mají fyzickou podobu. Protože nelze určit jejich pohlaví, nebudou 

do kvantitativní analýzy zahrnuty. Pouze jedna osoba je ženská, tři osoby jsou mužské a 

u dvou postav pohlaví určit nelze. Hlavní postavou příběhu je Vaněk, tedy jeden muž. 

Vedlejšími postavami jsou všechny další a poměr mužů a žen (vyjma Rozumu a Štěstí) je 2:1. 

Vaněk je postavou aktivní, protože ovlivňuje svůj život i život princezny. Královský rádce je 

také postavou aktivní, protože rozhoduje o Vaňkově životě. Král je ve svém jednání a 

rozhodování ovlivňován jinými postavami a je pasivní. Princezna je zprvu postavou pasivní, 

později se stává částečně aktivní, protože zasahuje do rozhodování krále. Aktivní postavy jsou 

tedy dvě (Vaněk a královský rádce) a obě jsou postavami mužskými. Pasivní postavy jsou také 

dvě (král a princezna), z čehož jedna je mužská a druhá ženská. 
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Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Vaněk je zprvu vyobrazen jako muž bez rozumu, jehož jedinou činností je orba. Zvrat 

nastává v momentě, kdy do něj vstoupí Rozum, protože začíná rozumově uvažovat. 

Uvědomuje si výhodu vzdělání a vydává se do světa, aby se něčemu naučil. Je velmi 

pracovitý. Nejen proto, že je oráčem, ale proto, že v momentě, kdy nabude rozumu, nezačne se 

věnovat duševní činnosti, ale činnosti fyzické, kterou je zahradničení. Vaněk je rozhodný a má 

dostatečné sebevědomí a kuráž. Když se dozví, že může získat ruku princezny, pokusí se ji

„rozpovídat“. Lstí se mu to podaří. Není zachráncem, protože princezna není v nebezpečí, ale 

spíše se mu podaří udělat přítrž rozmaru princezny. Vaněk není majetnický. Když mu otec 

sdělí, že po něm nezdědí majetek, nevadí mu to. Vaněk je také čestný, pravdomluvný a 

spravedlivý. Je si vědom toho, že pokud král dá slovo, měl by ho dodržet. Nebojí se to králi říci

a dožadovat se spravedlnosti (aby svému závazku dostál). 

Král je vyobrazen jako neschopný samostatného rozhodování. Je nesamostatný a 

nerozhodný, své činy dělá pod vlivem jiných osob. Pozbývá svou vlastní autonomii a 

samostatnost zcela dobrovolně, což je u muže velmi neobvyklé. Důležitou informací je to, že 

král je starostlivý otec, protože ho rmoutí nemluvnost jeho dcery a snaží se jí pomoci. 

Na druhou stranu ale dceru považuje za majetek, který hodlá předat jejímu nastávajícímu muži

(Bourdieu, 2000)16, protože ji nabízí jako odměnu za její „vysvobození z mlčení“. 

Princezna je vyobrazena jako „panna velmi krásná“ (Erben, 1939: 20). První informace 

nás upozorňuje na vnější vzhled. Patrné je propojení mládí a krásy (Beauvoir, 1967). Stejně tak 

označení „panna“ poukazuje na cudnost a neposkvrněnost. Princezna nemluví a doposud se 

nikomu nepodařilo ji k tomu přimět. Nejedná se o zakletí nebo nemožnost promlouvat, ale

o rozmar, kdy si princezna „usmyslela“, že nebude mluvit17. V momentě, kdy princezna 

promluví, začne mluvit také do rozhodování svého otce. Tedy mluví až příliš mnoho a snaží se 

ovlivnit jeho jednání. Beauvoir hovoří o takovém užívání moci ženami, která je uplatňována 

skrze ovlivňování rozhodnutí muže. Protože nemají jinou možnost, jak zasahovat do věcí 

veřejných, dělají to skrze možnost rozhodovat, kterou disponují muži. (Beauvoir, 1967)   

Dalšími postavami jsou Rozum a Štěstí. V současné české společnosti se mnoha 

čtenářům/čtenářkám vybaví postavy Rozumu a Štěstí z pohádky „Nesmrtelná teta“, která byla 

                                                
16 Podle Bourdieuho je reprodukce mužské nadvlády podpořena trhem symbolických statků, který se 

odehrává na sňatkovém trhu. Zde je se ženami nakládáno jako s předměty, které mají sloužit k uchování 
symbolického kapitálu mužů. (Bourdieu, 2000)

17 Podle Beauvoir se často stává, že ženy pěstují kult vlastní osoby. Znamená to, že utíkají ke snění, 
předstírají, uchylují se k výstupům a různým náruživostem. Tento jev je prý zapříčiněn ukotvením ženy 
v imanenci, kdy se nemohou realizovat nějakou činností a trpí tím, že ničím nejsou. (Beauvoir, 1967: 306)
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na motivy tohoto příběhu zpracována. Rozum je ve filmové verzi pohádky vyobrazen jako 

stařec s dlouhými šedivými vlasy a vousy. Štěstí je vypodobněno jako mladá a krásná žena, 

která naplňuje normy femininity. V literární verzi se o vzhledu postav nic nedozvíme. Ani, zda 

se jedná o bytosti nebo pouze o jakési entity bez fyzické podoby. Rozum a Štěstí jsou 

„postavy“ bez jakýchkoli genderových charakteristik a proto je nelze analyzovat. 

Z genderového hlediska je ale problematický rod podstatných jmen. Rozum je rodu mužského 

a pokud o něm mluvíme nebo pojednáváme, implikuje muže, který se (jako ve filmové verzi) 

podobá moudrému starci. Štěstí je rodu středního, což s sebou nenese žádné genderové 

konotace18.

Genderový a mocenský řád

Vaněk je vyobrazen v několika typicky maskulinních činnostech. První z nich je orba, 

což je činnost určená převážně mužům. Země je díky plodící funkci spojována se ženou a 

pronikání pluhu do země je přirovnáváno k „pronikání“ muže do ženy (Beauvoir, 1967). Navíc 

jde o fyzicky náročnou práci, která vzhledem ke svalové stavbě mužského organismu náleží 

právě jim. Jako muž, kterému se dostane rozumu, dokáže Vaněk racionálně uvažovat, což je 

další činnost zpravidla vyhrazená a přisuzovaná mužům (Cviková, Juráňová, 2003). Protože 

rozumu nabyl díky tomu, že Rozum do něj vstoupil, je vyvráceno jakékoli esencialistické 

pojetí muže jako rozumové či racionálně uvažující bytosti. Vaněk se pokouší o „vysvobození“ 

princezny, která nemluví. Nejde o vysvobození v klasickém slova smyslu. Spíše přelstí její 

rozmar. Použije svůj rozum a princezna začne mluvit. Ta, jakožto osoba, která takovými 

rozumovými schopnostmi nedisponuje, lest neprohlédne. Vaněk sám sebe staví do pozice 

osoby, která disponuje zvláštní mocí – mocí stvořitelskou nebo život darující. I když je velmi 

často darování života pojímáno jako ženská „schopnost“ (Beauvoir, 1967). „Také tobě jsem 

dal zase řeč a nový život a proto mi také právem patříš.“ (Erben, 1939: 21) Ve skutečnosti 

princezně řeč nedal, pouze ji lstí přiměl mluvit. Řeč je dle Vaňka podmínkou života a proto si 

nárokuje, že princezně daroval život, tím ho má ve své moci, jemu náleží a může s ním 

nakládat podle svého. Vaněk opouští rodiče a vydává se do světa, do sféry veřejné. To je, 

                                                
18 Podle J. Valdrové kategorie mluvnického rodu (genu) v jazyce do jisté míry reflektuje přirozený rod 

(sexus) a v některých jazycích má své morfologické a syntaktické důsledky. U názvů osob se často genus a 
sexus shodují, u jiných není sexus reflektován (např. děvče, batole apod.). Kategorie rodu se stává 
„jazykovými genitáliemi“. Jedná se o pohlavnost sociální neboli gender, kdy je gramatický rod vykládán 
pod vlivem sociálních znaků rodu přirozeného (typických pro patriarchální společnosti a náplň
genderových rolí v nich). Valdrová spatřuje problém v používání generického maskulina. Při jeho užívání 
se vychází z předpokladu, že kromě mužské reference má rod mužský schopnost referovat o obou 
pohlavích. Jeho užívání ale reprodukuje tradiční genderové role a zneviditelňuje podíl žen na chodu 
společnosti. (Valdrová, 2003)
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stejně jako snaha něčemu se ve světě naučit, doména mužů. Zajímavé je, že Vaněk vykonává 

povolání zahradníka. Tato činnost je spíše femininního charakteru, protože je spojena 

s přírodou a její údržbou. Nicméně je možné pokládat zahradníka za osobu, která si podmaňuje 

přírodu a podřizuje si ji. Tedy zahradník by pak mohl být zástupcem kultury, která si 

podmaňuje přírodu, se kterou bývá spojována žena (Ortner, 1974). Velmi důležitým 

momentem je situace, kdy král učiní z Vaňka knížete z důvodu, aby nabyl vyššího sociálního 

postavení a mohl si vzít jeho dceru19. 

Král si nechá zasahovat do svého rozhodnutí královským rádcem a přichází o svou 

autonomii. Později své rozhodnutí dělá pod vlivem své dcery. Je spíše pasivní a stává se

nástrojem pro vykonávání rozhodnutí jiných lidí. Ti využívají možnosti přesvědčit ho, aby své 

činnosti konal podle jejich vůle a nikoli podle svého vlastního rozhodnutí. 

Princezna je nejprve degradována do pozice objektu, se kterým je možné obchodovat. 

Její mlčenlivost je možné považovat za atribut femininity nejen jako rozmar, který přispívá 

k záhadnosti žen (Beauvoir, 1967), ale také jako skromnost a mlčenlivost. Nevykonává žádnou

činnost, ani se nevydává do veřejné sféry. Zajímavý je moment, kdy princezna, jakmile začne 

opět mluvit, mluví i do rozhodování krále. Sice explicitně v příběhu nevypovídá, ale 

dozvídáme se, že otci jistou informaci sdělí. Otec ji vyslechne a poslechne. Princezna přiměje 

otce, aby z Vaňka udělal knížete a ona se za něj mohla provdat. Pravděpodobně si uvědomuje 

nutnost provdat se a zajistit si tak společenské uznání jako žena (Beuvoir, 1967).

3. 1. 3. O třech přadlenách

Liduška byla hezká, ale líná dcera chudé vdovy. Jednou se na ní matka nahněvala a 

uhodila ji a Liduška začala plakat. Slyšela to královna, která projížděla kolem. Vyzvídala, co se 

stalo. Liduščina matka zalhala, že ji uhodila proto, že by celé dny jen předla. To se královně 

zalíbilo a odvezla ji s sebou na zámek. Tam jí dala za úkol spříst len, který byl ve třech 

pokojích. Za odměnu jí slíbila svého syna a titul královny. Liduška nebyla schopná úkol splnit. 

Po tři dny nic neudělala, plakala a královna se na ni hněvala. Třetí noc na okno pokoje 

zaklepaly tři stařeny, které jí s úkolem pomohly a všechnu práci tajně po nocích udělaly za ni. 

Měly zdeformované různé části těla (veliký pysk, široký palec a obrovskou nohu). 

Za pomoc žádaly, aby je Liduška pozvala na svatbu. Což  také udělala. Při hostině se mladý 

král ptal stařen, od čeho mají zdeformovaná těla. Protože mu  řekly, že je to od předení, zalekl 

se a své manželce zakázal tuto činnost vykonávat. Tento příkaz Liduška ráda dodržovala.

                                                
19 Sňatkem se žena stává součástí světa svého muže a zařazuje se do jeho prostředí. (Beauvoir, 1967: 230)
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Kvantitativní analýza

Celkový počet postav je sedm. Jsou jimi Liduška, její matka, královna, královnin syn a 

tři přadleny. Nezvykle zde dominuje ženský prvek a poměr ženských a mužských postav je 

6:1. Hlavními postavami jsou Liduška, která má splnit nelehký úkol, a tři přadleny, které úkol 

splní za ní. Všechny hlavní postavy jsou ženy. Poměr mužů a žen ve vedlejších rolích je 1:2. 

Aktivními postavami jsou tři přadleny, které za Lidušku vykonají uloženou práci. Aktivní 

postavou je také královna, která svobodně rozhoduje, přikazuje a ovlivňuje život Lidušky. 

Liduška je postavou pasivní, neboť žádnou činnost nekoná. Matka Lidušky je postavou, která 

je taktéž pasivní, neboť do děje nijak nezasahuje. Stejně tak je spíše pasivní postavou královnin 

syn, jehož jediná aktivita v příběhu spočívá v zákazu, který dá Lidušce. Aktivní postavy jsou 

tedy čtyři ženy. Poměr žen a mužů u pasivních postav je 2:1. 

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Liduška je vyobrazena jako děvče krásné a způsobné. Prvotní informaci o vnějším 

vzhledu střídá informace o vlastnostech. Nežádoucí vlastností Lidušky je lenost, což je patrné 

z hněvu matky a královny, které od ní požadují, aby předla. Na to Liduška reaguje nářkem a 

pláčem. A když už nepláče, alespoň si stěžuje jiným na svou situaci a snaží se působit 

politováníhodně20. Nedokáže, nebo spíše se bojí, přiznat svou vlastní neschopnost a chybu a 

proto lže, aby její tajemství nebylo prozrazeno. Má sklon ke lhaní21. Na druhou stranu je 

Liduška úslužná a třem přadlenám na oplátku slíbí, že pro ně udělá, co budou chtít. 

Na doprovodné ilustraci Liduška stojí před přadlenami se sepnutýma rukama, což lze 

interpretovat jako gesto děkování nebo prosby o pomoc. Dostojí svému slovu, které jim dala, a 

pozve je na svatbu. Liduška je oslovována zdrobnělinou. Používání zdrobnělin křestních jmen 

může posilovat jisté mocenské pozice. Osoba, která je takto oslovována, je stavěna 

do submisivní pozice. (Valdrová, 2003: 281)

Tři staré přadleny mají zdeformované různé části těla od předení. Neztělesňují 

společností uznávaný ideál krásy, který je velmi cenným a důležitým femininním atributem. 

(Cviková, Juráňová, 2003) Jsou vyobrazeny jako staré, ošklivé, po starodávnu až směšně 

oblečené. Na doprovodné ilustraci jsou vyobrazeny obdobně. Navíc mají hole, což posiluje 

důraz na jejich stáří. I u nich je primární důraz v popisu kladen na vnější vzhled, který je ale 

                                                
20 Žena při jakýchkoli nesnázích obviňuje ze svého nezdaru svět, který ji diktuje její roli. Pak je jejím 

jediným útočištěm uzavření do sebe samé, které je zpravidla doprovázené slzami.(Beauvoir, 1967: 329)
21 Lež a přetvářka u žen pramení z nutnosti stále skrývat vlastní zkušenosti a subjektivitu. Žena je nucena ze 

sebe učinit objekt, jaký od ní společnost očekává, a svou podstatu stále skrývat. (Beauvoir, 1967: 176)
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spíše odpudivý, než přitažlivý. Částečně pak tyto ženy ztělesňují archetyp přadleny. Nejen 

proto, že jsou pracovité (navíc věnující se typické ženské činnosti, jakou je předení), ale proto, 

že jsou dobrosrdečné, pomáhají druhým, vlídné, přátelské, skromné a jsou poslušné 

genderovému řádu. Jde o typy postav, které jsou pojímány jako „ideální ženy“ splňující 

všechna očekávání (vyjma jejich stáří, ošklivosti a tělesné deformace) na ně kladené 

patriarchální společností (Svobodová, 2005: 170; Knotková-Čapková, 2005: 145). 

Královna je vyobrazena jako velká milovnice předení, ačkoli sama tuto činnost

explicitně nevykonává. Za splnění úkolu Lidušce slíbí svého syna za manžela. Královna je 

starostlivá a svou péči zaměřuje i na cizí. Jako v případě, kdy slyší Lidušku plakat a chce se 

ujistit, že se jí neděje nic špatného. Z počátku působí jako velmi vlídná a dobrosrdečná žena. 

Zvrat nastává v momentě, kdy Liduška neplní zadaný úkol - nevěnuje se předení. V tu chvíli se 

rozzlobí a začne Lidušce vyhrožovat, čímž se jí snaží donutit k činnosti. 

Matka Lidušky je žena, která se živí předením. Svou dceru se snaží vychovat tak, aby 

také chovala náklonnost k předení – tedy podle norem genderového řádu. Ale když se to její 

dceři nelíbí, dokáže ji také uhodit. Stejně jako Liduška lže, aby nemusela říkat pravdu, která by 

ji a její dceru zesměšnila a degradovala z pozice „správné ženy“. 

Princ se objevuje v pohádce až v samotném závěru, kdy se na svatbě dozvídá 

od starých přadlen, jak nebezpečné může být pro krásné ženské tělo předení. Velmi se zalekne, 

že by jeho mladá manželka mohla mít také deformované tělo. Prince lze charakterizovat jako 

muže, který chce mít krásnou ženu, která se stane jeho nezbytným doplňkem/komplementem. 

Genderový a mocenský řád

Dominantní úlohu má v této pohádce královna. Je postavou aktivní. Ačkoli je zpočátku 

ve sféře veřejné (na projížďce), vyskytuje se později převážně v domácí sféře svého zámku. Je 

v pozici, kdy vládne svému království, což je role pro ženu neobvyklá a umožňuje jí 

disponovat mocí, která se projevuje ve vztahu k Lidušce i k synovi. Nejenže vezme Lidušku 

s sebou na zámek a poručí jí, aby předla. Za splnění úkolu jí nabízí ruku svého syna a možnost 

stát se královnou. Neobvykle tak žena – matka nabízí jako předmět jiné ženě svého syna –

muže. Z postavení královny vyplývá možnost přikazovat a dělat svobodná rozhodnutí. 

Připomíná feudální ženu, která mohla mít vládu a moc (Beauvoir, 1967). 

Královna užívá moc a zastrašování k dosažení svého cíle, tedy ke splnění Liduščina 

úkolu. Královna z části představuje archetyp přisluhovačky nebo strážkyně patriarchálních 

hodnot (Knotková-Čapková, 2005), protože se snaží Lidušku přimět, aby se věnovala typicky 

ženské práci, kterou je předení, a nezahálela. Z pohledu měšťanské morálky je bipolární vztah 
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mezi prací a zahálkou. Práce je chápana v pozitivním slova smyslu, zahálka je naopak 

spojována se zlem22, které je nutné potírat. (Vodáková A., 2003: 157) Mimoto je ale možné 

usuzovat, že královna se věnuje velmi ráda předení, protože je jeho velká milovnice, což je 

typicky ženskou činností.

Liduška překračuje hranice tradiční femininity. Nepřizpůsobuje se tím, že by se z ní stala 

pracovitá žena se sklonem k „ženským pracím“. Na druhou stranu proti společenským normám 

ani nijak nebojuje. To, že Liduška není pracovitá, je skutečně chybou. Obzvláště, pokud je líná 

vykonávat typicky ženskou práci, kterou je předení23. Je to typ domácí práce, kterou by měla 

žena ovládat24. Jinak si ale Liduška uvědomuje nutnost sňatku a proto se nebrání, když jí 

královna slibuje za splnění úkolu svého syna. Podílí se na jeho „objektifikaci“. Liduška je 

v podstatě pasivní postavou, protože nevykonává žádnou činnost. Je vyobrazena pouze 

ve sféře domácnosti, a to nejprve v domácnosti matky, pak v domácnosti královny.

Princ se podřizuje vůli matky, což je dáno generační hierarchií. Do děje nezasahuje a 

objevuje se až v závěru příběhu. Je postavou, která nepromlouvá a na veřejnosti se neobjevuje. 

Jako právě jmenovaný král začíná jemu danou mocí disponovat a jako první ji uplatňuje vůči 

své manželce, které přikáže, aby se více předení nedotýkala. Důvodem k jeho rozkazu je 

strach, aby jeho manželka zůstala stále tak krásná, jak je nyní. Chce si ji zachovat jako svou 

ozdobu, která zvyšuje jeho symbolický kapitál. (Bourdieu, 2000)  

3. 1. 4. Otesánek

Jeden bezdětný pár dlouho toužil po dítěti. Jednou muž přinesl ženě pařízek ve tvaru 

dítěte. Dal jí ho s tím, že již má dítě Otesánka, a může ho chovat. Žena ho dala do peřinky a 

začala mu zpívat. V tu chvíli dítě ožilo a hned se dožadovalo jídla. Žena mu dala k jídlu, co 

měla. Pokaždé, když Otesánek dostal něco k snědku, ihned se dožadoval dalších pokrmů. 

Postupně snědl „matku“, „otce“, děvečku s trakařem, sedláka s povozem a koňmi, pasáka 

s prasaty, ovčáka se stádem a chtěl sníst také starou babičku, která na poli okopávala zelí. 

Když ji chtěl spolknout, rozmáchla se a motyčkou ho uhodila do břicha a rozpárala mu ho. 

Všichni, které Otesánek snědl, z něj pak vyskákali ven. 

                                                
22 Ne vždy byla ženská zahálka nutně spojována se zlem, obzvláště pokud představovala prostor pro rozvíjení 

ducha. Zahálčivé ženy byly  např. v kurtoazní době oslavovány. Šlechtičny této doby naplňovaly dobu 
zahálky sněním o lásce, laškováním s rytíři, nasloucháním básním a písním, vlastní tvorbou básní apod. 
(Vodáková A., 2003: 157) Liduška ale není šlechtičnou a proto je u ní zahálka vnímána negativně. 

23 Chápání předení jako ženské práce spočívá v jejím symbolickém významu. Činnost přadleny vykonávala 
podle legendy Eva po vyhnání z ráje. (Heinz-Mohr, 1999: 215)

24 Ženská práce je charakteristická zaměřením na konkrétní, hmatatelný objekt. Ženám jsou přisuzovány 
pečlivé, monotónní práce, které vyžadují trpělivost, nikoli fantazii. Ženám se nepřisuzují dlouhodobé úkoly 
postavené na abstraktním myšlení s těžko představitelnými efekty. (Vodáková A., 2003: 158)
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Kvantitativní analýza

V pohádce vystupují čtyři postavy - Otesánek, matka, otec a stará babička. Otesánek je 

postava ze dřeva, vykazuje lidské charakteristiky a je antropomorfizovaná. Jméno Otesánek je 

mužského rodu a proto ho budu považovat za postavu mužskou. Poměr žen a mužů je 2:2. 

Hlavní postavou je Otesánek, tedy mužská postava. Všechny ostatní postavy jsou vedlejší a 

poměr mužů a žen je 1:2. Otesánek je také aktivní postavou, protože aktivně utváří příběh a 

rozhoduje samostatně. Aktivní postavou je také babička, která svým jednáním udělá přítrž 

Otesánkově nenasytnosti a osvobodí všechny, které spolykal. Matka a otec jsou postavami

částečně aktivními a částečně pasivními. Podílejí na oživení otesánka, ale do jeho jednání pak

nezasahují ani nevyvíjejí další aktivitu. Přesto je budu považovat za spíše aktivní. Aktivní je 

jsou dvě mužské a dvě ženské postavy.

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Otesánek je obživlý pařízek, který vypadá jako malé dítě. V momentě, kdy mu žena 

zazpívá, tedy chová se k němu jako ke skutečnému dítěti, pařízek ožije. Jeho specifickou 

charakteristikou je neutišitelný hlad, díky kterému sní, „co mu pod ruku přijde“ – tedy i jiné 

osoby. Otesánek je postava, která není zcela lidskou bytostí, ačkoli má její jisté atributy, proto

nebude podroben kvalitativní genderové analýze. Za zmínku stojí, že Otesánek představuje 

oživlou přírodu, která pohlcuje ostatní lidi. Příroda je představena jako něco nebezpečného, 

protože představuje začátek života a jeho konec (Beauvoir, 1967) a je tedy nutné si ji podřídit. 

(Ortner, 1974)  

Dalšími postavami jsou „matka a otec“ Otesánka. Nejsou to biologičtí rodiče, ale 

vzhledem k tomu, že Otesánka mají ve své péči a starají se o něj jako o biologického syna, jsou 

za ně považováni. Matka je vyobrazena jako žena toužící po potomkovi. Když potomka má, je 

pečující matkou, která se snaží zabezpečit všechny potřeby svého dítěte. Otec je vyobrazen 

jako pracovitý muž, který také touží po potomkovi. 

Další významnou postavou je stará babička, kterou chce Otesánek spolknout. Je to žena, 

která je sice stará, přesto velmi pohotová. Otesánkovi rozsekne ve snaze zachránit svůj vlastní 

život břicho a tím zachrání všechny osoby i zvířata, které Otesánek spolykal. 

Genderový a mocenský řád

Postavy muže a ženy vykazují specifické maskulinní a femininní rysy. Muž je živitelem 

rodiny a jeho prací je nádeničina, konkrétně kopání pařezů. Je to práce (vzhledem k fyzické 
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namáhavosti) vyhrazena převážně mužům. Péče o dítě není jeho úlohou. Žena přede na prodej. 

Vykonává jednu z prací, která je určená ženám, protože se jedná o práci, kterou může 

vykonávat v domácnosti. Tuto práci vykonává za peníze, ale pozitivum práce konané ženou 

za peníze je zmírněno tím, že se jedná o práci, která je pokračováním domácích prací. 

Nemůžeme jí ale odepřít částečný podíl na domácím rozpočtu, což je v nízkopříjmových 

rodinách téměř nutností. Žena i muž si přejí potomka. Což by mohlo poukazovat na fakt, že 

rodina má být tvořena rodiči a jejich potomky. Muž má zplodit potomka a žena má mít dítě a 

pečovat o něj. Tento stereotyp ženy - matky je podpořen tím, že muž, který najde v lese 

pařízek ve tvaru dítěte, ho poskytne své ženě. Muž přinesl ten pařízek domů a povídá ženě: 

„Tuhle máš, co´s chtěla mít – dítě Otesánka. Chceš-li, můžeš je chovat.“ (Erben, 1939: 35) 

Vypadá to, že více po dítěti touží žena. A její muž, který chce mít doma „skutečnou ženu“, 

která se tak může identifikovat, jí dá to, díky čemu se tak cítit může – dítě. Když jí dítě nemůže

poskytnout tak, že ho zplodí, přinese jí místo něj náhražku – pařízek ve tvaru dítěte. Žena, 

která svou roli matky s radostí přijme, je starostlivá a snaží se co nejlépe zabezpečit své dítě.

Činnost ženy i muže je směrována specifickým způsobem. K působení ve veřejné sféře a 

k finančnímu zajištění domácnosti v případě muže a k působení v domácí sféře a k péči o dítě

v případě ženy. V rodině jsou tradičně rozděleny role na základě pohlaví. 

Stará babička, která motykou rozpárá Otesánkovi břicho, se věnuje okopávání zelí. Je to 

činnost, kdy se stará o zemědělské plodiny a která je vyhrazená ženám. Dalo by se říci, že ona 

je v této pohádce hrdinkou. „Hrdina je tudíž ten, kdo opět nastolí zdravou vědomou situaci. 

Představuje takové já, které…obnoví normální fungování“ (von Franz, 1998: 50) Původní řád 

nastoluje stará žena. Opět se zde nabízí paralela ženy a plození (Beauvoir, 1967), respektive 

znovuoživení .Babička je vyobrazena jako čiperná a pohotová. V případě ohrožení života si 

dokáže poradit. Její jednání není vedeno logickým rozumovým uvažováním, spíše se jedná 

o snahu zachránit si život a tedy o aktivitu vedenou pudem sebezáchovy či instinktem.

3. 1. 5. Dobře tak, že je smrt na světě

Když spolu Pán Ježíš a svatý Petr chodili po světě, došli k jednomu pohostinnému

kováři. Za odměnu mu Ježíš splnil tři přání - sto let života ve zdraví, dostatek práce a výdělku a 

možnost zadržet každého, kdo si sedne na jeho stolici, do doby, než ho sám propustí. Po sto 

letech na dveře kováře zaklepala smrt a oznámila mu, že si jde pro něj. Kovář ji pustil do domu 

a lstivě ji posadil právě na začarovanou stolici. Smrt se posadila, ale nemohla vstát. Kovář se 

tomu smál. Ale tím jakoby smrt přestala existovat. Nic živého nemohlo zemřít, všichni 

živočichové se přemnožili, vše snědli, voda se zkazila a žádný člověk nemohl zemřít, včetně 
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starých a nemohoucích lidí. Kovář viděl, co svým počínáním způsobil a uvědomil si, že smrt 

má na světě své místo. Propustil ji a tím se jí sám poddal. Pak se vše vrátilo do pořádku.

Kvantitativní analýza

V pohádce se vyskytují čtyři postavy – kovář, smrt, Pán Ježíš a svatý Petr. Tři postavy

jsou muži. Postava smrti je specifickou antropomorfizovanou postavou bez pohlaví. Nicméně 

je z oslovení kováře (viz dále) možné usoudit, že je vnímána jako bytost ženská. Pak by poměr 

mužů a žen byl 3:1. Hlavní postavou je kovář. Poměr mužských a ženských vedlejších postav 

je 2:1. Kovář, který vězní smrt a ovlivňuje nejen svůj život, ale život všech živých bytostí, je 

postavou aktivní. Pán Ježíš je stejně jako svatý Petr postavou pasivní. Smrt je po celou dobu 

příběhu pasivní, neboť nemůže vstát ze stolice a plnit svou úlohu. Aktivní postavou je muž. 

Pasivními postavami jsou pak dvě mužské postavy a jedna ženská.

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Kovář je zprvu skromný, vlídný a pohostinný. Cení si zdraví a dostatečného množství 

práce, jež jsou předmětem jeho přání. Zvrat v charakteru nastává v momentě, kdy si pro něj 

přijde smrt. V tu chvíli se z něj stává lstivý muž, který nechce zemřít. Nepřipouští si 

nevyhnutelnou konečnost života. Snaží se smrt porazit, aby jeho existence trvala navěky. 

Důvodem pro to je neochota opustit pěkné šunky a jitrnice, husy a holoubátka – tedy požitek 

z jídla. Dokáže ale přiznat svou chybu a poté jí i napravit. Kovář žije sám a nemá manželku ani 

dítě. Možná je to tím, že muže není nutné definovat ve vztahu k ženě, protože sám o sobě je 

subjektem. (Beuvoir, 1967: 10)

Smrt je specifická antropomorfizovaná postava, která vypadá, chodí, sedí, mluví apod. 

jako lidská bytost. Na doprovodné ilustraci je vyobrazena jako kostra oděná v plášti, která 

v ruce drží kosu25. Postava smrti je specifická tím, že se jedná o bytost zastupující jistou etapu

lidského života. Z toho, jak ji kovář oslovuje, je patrné spojení smrti se ženou. „Já jsem to, 

smrt, již si jdu pro tebe.“  „I pěkně vítám, to jsou k nám hosti!“ řekl kovář, potutelně se 

usmívaje, „jen dál, jen dál, vzácná paní! Počkej jen, až si tuhle ta kladiva a kleště trochu 

srovnám, však jsem hned hotov. Zatím se tuhle trochu posaď na stolici; vím beztoho, že jsi ušlá 

a že máš po světě neustále co těkat.“ (Erben, 1939: 41) Žena jako „dárkyně života“ je 

                                                
25 V symbolickém pojetí je kosa spojena s nemilosrdným srovnáváním všeho živého se zemí a stává se tak 

symbolem smrti. Tato symbolika se objevuje dokonce ještě dříve, než symbolické pojetí smrti jako 
kostlivce. V rukou kostlivce se kosa objevuje až od konce 15. století. (Heinz-Mohr, 1999: 106) 
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spojována také s jeho konečností. Kováři se podaří lstí smrt připoutat na svou stolici. Není tak 

schopna vykonávat svůj úděl, což ji rozzlobí. 

Zvláštními postavami jsou Pán Ježíš a svatý Petr. Žádají kováře o nocleh a jako odměnu 

za vlídné zacházení mu Ježíš splní tři přání. Více se o nich nedozvíme.

Genderový a mocenský řád

Kovář je vyobrazen v činnosti typické pro muže, kterou je kovařina, a to nejen z hlediska 

nutnosti vydávat při této činnosti velké množství fyzické energie. Vzhledem k tomu, že jde 

o úpravu železa, které je získáváno ze železné rudy, můžeme jeho roli interpretovat jako 

podmaňující si přírodu a přetvářející jí na kulturní předměty26. Specifická moc je mu dána 

Ježíšem a kdokoli si sedne na jeho židli, nemůže z ní vstát, dokud mu to kovář nedovolí. Tím 

kovář získává moc nad smrtí. Pokud smrt vyjadřuje specifickou životní fázi, je snahou kováře 

podmanit si přirozený cyklus života, respektive jeho konečnost, a podmanit si přírodu, převzít 

nad ní kontrolu a vyhnout se smrti. Muži si právě podmaňují přírodu a ženu (která je s přírodou 

spojená) proto, že jim připomínají jejich vlastní konečnost a smrt (Beauvoir, 1967). Touha 

po nesmrtelnosti je touhou překonat přirozený cyklus života. Snaží se tak o transcendenci, tedy 

překročení do budoucnosti. (Beauvoir, 1967) Protože nemá žádného potomka (ať dívku či 

chlapce), snaží se dosáhnout nesmrtelnosti.

Pokud smrt asociuje ženu, je možné tento čin interpretovat jako snahu převzít moc a 

kontrolu nad ženou, která, pokud není hlídána a kontrolována, znamená zkázu (podobně jako 

smrt). Ale pak bychom obdobně mohli interpretovat katastrofu, kterou kovář způsobil 

uvězněním smrti. Pokud tedy bude žena (stejně jako smrt) pouze „držena pod zámkem“, bude 

to znamenat také katastrofu. Žena, stejně jako smrt, není žádným „strašákem“, ale je 

přirozenou součástí života a ničím, čeho je třeba se obávat. 

Když si smrt přijde pro kováře, nechá se přelstít a je uvězněna. Tím je její moc omezena 

a nikomu nemůže vzít život. Specifická fáze života je situována do jedné osoby, kterou ovládá 

osoba jiná. Když je ze svého vězení propuštěna, pokračuje ve své úloze. Podobně jako sudičky,

je i kmotřička smrt démonem osudu a je jí přisouzena rozhodující a určující role, kterou musí 

ostatní, včetně mužů, respektovat. Je nepodplatitelná a všichni jí podléhají. Podle Vodákové je 

kmotřička smrt velmi častou nadpřirozenou27 postavou. (Vodáková O., 2003a: 24-25)

                                                
26 Kovadlina jako nástroj kováře symbolizuje ctnost, statečnost a sílu (tedy zcela maskulinní atributy). 

Kovařina jako specificky mužská činnost je pravděpodobně odvozena od symbolického významu 
kovadliny, která je atributem Tubalkaina, „prvního mistra zpracování kovu“. (Heinz-Mohr, 1999: 111)

27 Vodáková tuto bytost nazývá „strašidlem rodu ženského“. Tato v šedém či bílém oděvu oblečená žena byla 
předchůdcem dnešního kostlivce, který je postavou univerzální a bezpohlavní. (Vodáková O., 2003a: 24)
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Postavy Pána Ježíše a svatého Petra jsou postavami biblickými a nebudou předmětem 

genderové analýzy, protože se objevují v příběhu velmi krátce a pro analýzu není dostatek 

materiálu. Genderově relevantní otázkou, která se týká postavy Pána Ježíše (Ježíše Krista), je 

podle Mencla inkarnace Boha v Ježíše Krista. Pokud se mohl Bůh ztělesnit v člověka, mohl si 

k tomu vybrat muže stejně jako ženu. Jeho volba v sobě může odrážet víru v nadřazenost 

muže. (Mencl, 2003: 50)

3. 1. 6. Jezinky – podrobnější analýza pohádkových postav z genderové perspektivy

Janeček byl chudý sirotek, který se vydal do služby. Přišel ke starci, který byl slepý, a

nabídl mu, že zůstane u starce ve službě. Stařec Janečka vyslal na pastvu. Upozornil ho, aby 

nechodil na hůrku, protože tam jsou Jezinky, které by ho uspaly a vyloupaly by mu oči, jako to 

udělaly jemu. Janeček to vzal na vědomí a vydal se na pastvu. Nejprve pásl kozy pod lesem, 

ale pak se nebojácně vydal na hůrku. Jezinky ho tam brzy vyhledaly. Postupně za ním všechny 

tři přišly, a pokusily se ho obelstít a uspat, aby mu mohly vyloupat oči. Ale Janeček jejich lstím 

nepodlehl. Naopak se mu podařilo všechny tři Jezinky chytit. Donutil je, aby stařečkovi vrátily 

jeho oči. Dvě z nich utopil, protože starci daly jiné oči, než byly ty jeho. Tu poslední, která 

dala starci jeho pravé oči, přinutil, aby odešla a už se nikdy nevrátila. 

Kvantitativní analýza

V pohádce se vyskytuje celkem pět postav, kterými jsou Janeček, stařec a tři Jezinky. 

Jezinky jsou divé ženy nebo lesní víly a jsou explicitně vyobrazeny jako ženy. Poměr mužů a 

žen je tedy 2:3. Hlavní postavou je mladý Janeček a ve vedlejších rolích je poměř mužů a žen 

1:3. Zcela aktivní je Janeček, který svým jednáním donutí Jezinky navrátit starci oči a způsobí, 

že již nikdy nebudou lidem škodit. Slepý stařec mnoho činností vykonávat nemůže, je 

postavou pasivní. Jezinky jsou postavami spíše pasivními, protože aktivně a samostatně 

žádnou činnost nevykonávají. Ačkoli by chtěly, Janeček jim v jejich konání zabrání. Aktivní 

postavou je tedy muž. Pasivními postavami jsou pak tři ženy a jeden muž.

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Janeček je nebojácný, statečný a spravedlivý. Je spojen s veřejnou sférou, protože se 

vydává do světa, aby si našel službu a uživil se. Nevydává se do světa zcela dobrovolně, ale 

spíše je to pro něj existenční nutností. Je samostatný a finanční prostředky pro obživu si 

získává sám prací. Janeček ztělesňuje archetyp hrdiny (von Franz, 1998), protože se pouští 
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do nápravy neblahé situace, do které se stařeček dostal. Dokáže odolat svodům Jezinek, které 

se ho snaží obelstít a uspat. „Pozdrav Pán Bůh, mladý pasáčku!“ povídá, „pohleď, jaká 

jablíčka rostou v naší zahrádce! Tu máš, jedno ti dám, abys věděl, jak jsou dobrá.“ Podávala 

mu krásné červené jablíčko. Ale Janeček věděl, že kdyby to jablíčko vzal a snědl, že by usnul a 

že by mu potom oči vyloupala.  (Erben, 1939: 48) Je vůči nim obezřetný, neboť byl před jejich 

činy varován. Ačkoli ví, jakou hrozbu představují, vydává se na jejich území s domněnkou, že 

mu žádné nebezpečí nehrozí. Předpokládá, že bude tím, kdo zlé Jezinky přemůže, proto si 

utrhne zelené proutky ostružin, kterými je pak spoutá. 

Jezinky jsou vyobrazeny jako krásné, oblečené v bílém, s dlouhými černými vlasy, 

černýma očima a s velmi jemnýma rukama. Jsou to sice krásné, ale divé ženy, které s oblibou 

lidem vyloupávají oči. Ačkoli jsou Jezinky vyobrazeny jako velmi krásné divé ženy, primární 

informace, kterou o nich z textu získáváme, se týká vlastností a ne vnějšího vzhledu. Jezinky 

jsou, stejně jako divoženky, lesními démony rodu ženského a jsou bytostmi spojenými 

s přírodou. Podle Vodákové jsou ryze zlými démony. (Vodáková O., 2003a: 24) Jsou oblečené 

v bílé barvě, která symbolizuje kromě nevinnosti a čistoty také smutek a smrt. Snaží se 

na Janečka působit nevinným a přívětivým dojmem a tím ho obelstít, uspat a vyloupat mu oči. 

Jsou vyobrazeny jako nebezpečné a lstivé „svůdnice“, které představují zkázu a nebezpečí28. 

(Morris, 2000) Nechtějí lidem jejich oči vrátit ani pod pohrůžkou smrti. Z pohádky se 

dozvíme, že škodí převážně mužům - nejprve starci, poté chtějí škodit Janečkovi. Uplatňují 

tedy svou moc vůči starci a připraví ho o zrak. Poté chtějí uplatnit moc také vůči Janečkovi. 

Ten jejich svodům nepodlehne a naopak přebírá moc nad Jezinkami.

Stařec, který kdysi přišel díky Jezinkám o oči, se nemůže postarat sám o sebe a své 

hospodářství. Uvítá, když chce k němu Janeček nastoupit do služby. Jako stařec, který má 

s Jezinkami špatné zkušenosti, před jejich nebezpečností mladého Janečka varuje. On sám 

jejich moci podlehl, ale Janeček jako mladý muž jejich moc přemůže.

Genderový a mocenský řád

Dominantní postavou je Janeček. Nejen že se nedrží rad starce, který se ho snaží chránit 

před zlem Jezinek, ale sám se rozhodne vydat se do oblasti, kde se Jezinky vyskytují. Jeho 

rozhodnutí a možnost pohybu není omezena. Vydává se do veřejné sféry na nebezpečnou 

                                                
28 Podle Morris se můžeme v literatuře setkat s ženami neskonale ctnostnými nebo s ženami zrůdnými, které 

jsou nositelkami zla a zkázy. Za zkázonosnou je také považována nadměrná ženská sexualita a přitažlivost, 
která mužům nedává spát a ničí jejich pocit mužnosti a moci. Muži jsou pak vykresleni jako oběti 
nečestných ženských metod a proto je nutné jejich (nejen sexuální) moc udržovat pod kontrolou. (Morris, 
2000: 29-32)
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výpravu, což je aktivita náležející mužům. Janeček Jezinkám nevěří. Je si vědom toho, že jsou 

zákeřné a nebezpečné, což  maskují vlídností a krásou. Proto je za jejich proradnost a zlost 

potrestá. Janeček tyto nebezpečné bytosti chytí a spoutá a navzdory prosbám je nehodlá 

propustit. Uhodil panenku po ruce. Panenka se dala do křiku: „Och, pomozte, pomozte!“ 

Začala plakat a s místa se nemohla hnout. Janeček nic nedbal na její pláč a svázal jí 

ostružinou ruce. Tu přiběhly také druhé dvě panenky a když viděly sestru chycenou, začaly 

Janečka prosit, aby ji rozvázal a pustil. „Rozvažte si ji samy!“ řekl Janeček. „Ach, nemůžeme, 

máme měkounké ručičky, popíchaly bychom se.“ Ale když viděly, že hoch jinak nechce, šly 

k sestře a chtěly ostružinu rozvázat. V tom Janeček přiskočil a šup! Šup! Uhodil je také 

proutkem a pak jim oběma svázal ruce. (Erben, 1939: 49) Pokud bychom připustili, že Jezinky 

jsou s přírodou spojené, jednání Janečka by bylo možné interpretovat jako snahu ovládat a 

zkrotit nebezpečnou přírodu, která má být pod kontrolou muže, podobně jako ženy. Pokud by 

nebezpečné přírodní bytosti, ať Jezinky nebo ženy (které jsou spojovány s přírodou), byly 

ponechány bez kontroly, byly by pro muže nebezpečím. Jejich svázání skutečné či symbolické 

(prostřednictvím omezujících pravidel) má zajistit kontrolu nad jejich „nebezpečným“ 

jednáním. A kontrola nad nimi má být vykonána za každou cenu, i za použití násilí29. „Nech 

mne, Janečku, nech mne,“ prosila, „já ti dědouškovy oči dám!“ Vedla jej 

do veliké jeskyně, kde byla veliká hromada očí, velikých i malých, černých, červených, 

modrých i zelených a dvě mu z té hromady vybrala. Ale když je Janeček dědouškovi vsadil, 

začal ubohý naříkat: „Ach, běda, běda, to nejsou moje oči, vidím samé sovy!“ Janeček se 

rozhněval, Jezinku popadl a vhodil do vody. (Erben, 1939: 49) Je možné, že tento prvek může 

v chlapcích podporovat násilí páchané na ženách, neboť je vyobrazeno jako přiměřený trest 

za odpor Jezinek proti vůli Janečka.

Jezinky jsou bytosti, které se snaží Janečka uspat. Použijí k tomu svůj vzhled a své 

vystupování, kterým se na něj snaží zapůsobit jako milé a přívětivé osoby. Janeček jejich lest 

prohlédne a neumožní jim získat nad ním moc tak, jak ji získali nad starcem. Naopak získává 

moc nad nimi a Jezinky nutí, aby se mu podřídily. Dvě z nich jeho moci odolávají. Zaplatí 

za to smrtí, protože je Janeček utopí. Poslední a nejmladší Jezinka se nakonec Janečkově vůli 

podřídí a tím jaksi uznává jeho moc. Dochází zde k mocenskému konfliktu, ve kterém nakonec 

vítězí maskulinizovaný obraz moci. Jezinky se v této pohádce vyskytují v prostoru přírodním, 

konkrétně na hůrce, a to je spojuje s přírodou. Proto jsou, stejně jako ženy obecně, 

podceňovány, zaujímají podřízené postavení a Janeček, jako muž zastupující kulturu, je 

                                                
29 Muži zpravidla užívají násilí jako důkaz lnutí k sobě samému ke své vlastní autonomii. Pokud je tato jeho 

autonomie či svrchovanost ohrožena, násilím je znovupotvrzována. (Beauvoir, 1967: 147)
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ovládá. (Ortner, 1974) Hůrka se stává jejich sférou působení, kde vykonávají svou moc a škodí 

ostatním lidem. Proto je Janeček, který chce jejich moc zlomit, odpoutává od tohoto prostředí –

dvě odpoutá zcela (smrtí) a poslední z území vyžene. Jezinky nevykonávají žádnou činnost a 

jsou postavami částečně pasivními. Aktivní jsou v případě, kdy vyloupávají lidem oči. Janeček 

jim to ale nedovolí a udržuje je tak v pasivitě.   

Shrnutí 

Jakým způsobem je gender konstruován?

V této pohádce je gender konstruován jako zcela dichotomní kategorie. Femininita a 

maskulinita jsou zcela v protikladu. Femininita je konstruována jako kategorie záporná, 

maskulinita je zde naopak konstruována jako kategorie zcela kladná.

Jaké je zastoupení mužských a ženských postav?

Ačkoli v této pohádce mírně převládá počet ženských postav (3) nad počtem mužských 

postav (2), nehraje tato početní převaha vzhledem k jejich vyobrazení žádnou úlohu. Zcela 

dominantní, aktivní a hlavní postavou je v této pohádce postava Janečka – tedy postava 

mužská. Ženské postavy jsou vedlejší, zcela záporné a navíc pasivní. Za zlomení jejich moci a 

převahu nad nimi je zodpovědná jen jedna mužská postava.

Jaké genderové stereotypy jsou dětem předkládány? Jak jsou postavy vyobrazovány? Zapadají 

postavy do tradičních genderových rolí nebo se jim vymykají?

Nejmarkantnějším genderovým stereotypem je vyobrazení žen jako záporných, zlých a 

nebezpečných bytostí, které jsou spojeny s přírodou. Jezinky jsou vyobrazeny jako protiklad 

„tradičních žen“ a nezapadají do ženám tradičně vymezovaných a žádoucích rolí. Ztělesňují 

archetyp čarodějnice (Svobodová, 2005: 170; Knotková-Čapková, 2005: 146). Odmítají se stát 

bytostmi podřízenými nejen společenským konvencím, podle kterých by měly být ženy 

dobrosrdečné, vlídné, pracovité, poddajné apod., ale také Janečkově vůli. On sám je za tento 

„prohřešek“ vůči „tradičnímu“ genderovému řádu potrestá, protože se mu nehodlají 

přizpůsobit. Dalším genderovým stereotypem je vyobrazení žen jako vzhledově velmi 

krásných a přitažlivých bytostí. I v tomto případě se krása ženy stává nástrojem pro získání 

přízně muže (Beauvoir, 1967). Narozdíl ale od ženské krásy, která je nezbytná proto, aby žena 

zvyšovala symbolický kapitál muže jako jemu podřízená, poddajná a krásná osoba řídící se 

společenskými konvencemi, je tato krása spíše hrozbou. Jejím cílem je zastřít mysl muže 

z důvodu manipulace s ním, která vede k destruktivnímu konci – tedy k vyloupání očí. 
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Celkově jsou Jezinky vyobrazeny jako velmi zlé, zákeřné a nebezpečné postavy, kterým je 

vhodné se vyhnout, případně je „odstranit“30. Také ve vyobrazení maskulinity je patrný jeden 

velmi častý genderový stereotyp – a to stereotyp statečného muže, který je navíc archetypem 

hrdiny (von Franz, 1998) . Janeček je nebojácný hrdina. Kromě tohoto je vyobrazen jako muž 

podnikající dobrodružnou výpravu, vydávající se do veřejné sféry a usilující o podřízení žen. 

Je možné říci, že Janeček zapadá do tradiční genderové role přisuzované mužům a je tedy 

„skutečným maskulinním hrdinou“.

Jak je v pohádce konstruován genderový a mocenský řád? Dochází k jeho narušování? 

Reprodukují pohádky patriarchální genderový řád?

Genderový řád je v této pohádce konstruován jako takový, v němž zaujímají dominantní 

postavení muži a ženy zaujímají postavení podřízené. Jezinky, které se nechtějí tomuto řádu 

podřídit a doslova „sabotují“ snahu Janečka podřídit je své vůli a konvencím genderového 

řádu, jsou za své jednání potrestány. Dvě z nich trestem nejvyšším – trestem smrti. Dodejme 

ale, že v tomto případě je jediným soudcem Janeček, který je také vykonavatelem rozsudku. 

On je tím, kdo zabrání narušení „tradičního“ genderového řádu (v němž muži zujímají 

nadřazené postavení). Před jeho příchodem dominantní postavení zaujímaly Jezinky, které 

uplatňovaly moc nad starcem, jemuž vyloupaly oči. Janeček je jejich moci zbavuje a sám ji 

vůči nim uplatňuje. Pohádka tak zcela reprodukuje patriarchální genderový řád.  

  

3. 1. 7. Hrnečku – vař!

Dcera chudé vdovy dostala darem hrneček, který sám vařil kaši, od žebračky za svou 

ochotu pomoci a štědrost. Když řekne: „Hrnečku, vař!“, navaří jí tolik kaše, kolik bude chtít. 

Pak jen musí říci: „Hrnečku, dost!“ Děvče vše doma povědělo matce a hned hrneček 

vyzkoušely. Pak šla dcera do města prodat vejce. Dlouho se nevracela a matka měla hroznou 

chuť na kaši. Poručila: „Hrnečku, vař!“ Odskočila si z místnosti pro lžíci a když se vrátila, kaše 

se valila z hrnečku na stůl, z něj na lavici a pak na zem. Vdova zapomněla, co má říct, aby 

hrneček přestal vařit. Kaše už vytekla do všech místností a pak z domu ven. V tu chvíli se 

vracela dcera a naštěstí poručila: „Hrnečku, dost!“

                                                
30 Jezinky jsou nadpřirozenými bytostmi a ztělesňuj archetyp čarodějnice. Jsou postavami, které způsobují 

destrukci nevinným mužům. (Knotková-Čapková, 2005)
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Kvantitativní analýza

V této pohádce se vyskytují pouze ženské postavy - chudá vdova, její dcera a stará 

žebračka. Hlavní postavou je chudá vdova, která si chce uvařit v hrnečku kaši a způsobí tím 

téměř katastrofu. Také dcera chudé vdovy je hlavní postavou, neboť ona musí tuto situaci 

napravit. Postava stařeny je postavou vedlejší. Všechny tři postavy jsou pasivní. Nevykonávají 

žádné činnosti, kterými by zasahovaly do dění, pasivně ho přijímají a nerozhodují o svém 

životě. Pouze dcera vdovy je částečně aktivní postavou, protože řeší situaci, kterou způsobila 

její matka tím, že poručí „Hrnečku dost!“ Budu je ale všechny považovat za postavy pasivní. 

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Chudá vdova i její dcera jsou ekonomicky soběstačné. Živí se, jak mohou. Sbírají různé 

plodiny a prodávají vejce. Dcera vdovy je dobrosrdečná a druhým lidem pomáhá. Není lakomá 

a o to, co má, se podělí s druhými. Jelikož se chová jako „správná žena“, je její jednání 

odměněno. Také v případě, kdy dostane hrneček, nehodlá si ho nechat pouze pro sebe nebo ho 

vyzkoušet jako první bez matky, ale jde s ním za matkou a teprve společně s ní ho vyzkouší.

Když se matka roznemůže, postará se sama o jejich živobytí. Projevuje se zde typický ženský 

stereotyp, kterým je péče o druhé – nejen o děti, ale i o ostatní nemohoucí členy rodiny, 

případně o všechny osoby, které péči a pomoc potřebují.

Vdova se jednoho dne rozhodne sama použít kouzelný hrneček, čímž téměř způsobí 

katastrofu. Narozdíl od své dcery ho hodlá využít jen sama pro sebe. Je pojmenována jako 

„vdova“ a to poukazuje na její úlohou v rodině a na to, že jde o ženu, které zemřel její muž a 

ona se již neprovdala. Je vyobrazena jako nedočkavá a zapomětlivá. Když se snaží 

manipulovat s hrnečkem, zapomene, jak ho zastaví. Není jasné, zda jde o jev zapomínání, které 

by mohlo být dáno jejím věkem, nebo zda jde o hloupost a neschopnost zapamatovat si 

jednoduché pokyny. Celá situace vznikla díky nedočkavosti vdovy, která hrneček použila 

sama, když měla hlad, a nechtěla čekat na dceru, která s hrnečkem zacházet umí. Naplňuje 

stereotyp ženy, která je nesamostatná, potřebuje poradit a je zapomětlivá. (Cviková, Juráňová, 

2003) Vlastní chybu si ale nedokáže přiznat, naopak se snaží svalit ji na svou dceru. „Ach, ta 

nešťastná holka, co to přinesla! Hned jsem si myslela, že to nebude nic dobrého!“ (Erben, 

1939)

Poslední postavou je stará žena, která vypadá jako žebračka. Poprosí dceru o jídlo. 

Dostane od ní chleba a za odměnu jí dá hrneček, který sám vaří kaši, a  poučí ji, jak s ním má 

zacházet. Je vděčná a úslužná a za projev ochoty se odmění. 
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Nezvykle není v této pohádce vyobrazení postav zaměřeno na jejich vnější vzhled. 

Postavy jsou charakterizovány jen jejich povahovými vlastnostmi. To je jev, který se vyskytuje 

spíše u postav mužských, ale u postav ženských je toto ojedinělý případ. 

Genderový a mocenský řád

V této pohádce se vyskytují pouze ženy, respektive tři generace žen, a mužský prvek se 

zde vůbec nevyskytuje. Vdova a její dcera vykonávají činnosti, které je zasazují do ženské 

domácí sféry. Ačkoli pracují mimo domov, jsou to vždy práce, které jsou vhodné pro ženy -

sbírají v lese dříví a lesní plody. Podstatou této činnosti je to, že jde o využívání plodů přírody, 

s níž je žena spojována. Dalším způsobem obživy je prodej vajec. Je to úloha pro ženu méně 

obvyklá, protože při ní vychází do veřejné sféry na tržiště a účastní se obchodování. Dcera 

neprodává vlastní produkty, ale produkty přírodní. To ji opět s přírodou spojuje. V příběhu je

jasně řečeno, že je s nimi na trhu dlouho a že za ně dostává málo peněz. Je možné usuzovat, že 

obchodování jí příliš nejde a není to činnost pro ní nejvhodnější. V příběhu tak dcera působí 

jako mnohem aktivnější postava, která se stará nejen o své živobytí, ale také o živobytí své 

matky, která se roznemohla. 

Dcera vdovy dostává od staré žebračky hrneček, který je součástí vybavení kuchyně. Dar 

ji zasazuje do tohoto specifického prostředí, ačkoli ji má práci v kuchyni ulehčit. Do jisté míry 

má moc tento předmět ovládat prostřednictvím jednoduchých pokynů. Je to předmět spjatý 

s domácností a ženským prostorem a tak je její možnost ovládat omezena jen na předmět, který 

je součástí její „přirozené“ sféry. Vdova však nedokáže ovládat tento předmět, který by jí měl 

ulehčit vaření. To může naznačovat, že ženy by si tuto činnost neměly nahrazovat žádnými 

inovacemi, které by ji vykonávaly za ně, ale měly by ji dělat samy. Každá taková snaha může 

být chápána jako narušení genderového řádu a jako taková nemůže fungovat dobře.

Vdova si chce sama uvařit v hrnečku kaši. Její rozhodnutí se ale stává ohrožujícím 

pro ostatní, protože není založeno na racionálním zvažování. Její jednání je instinktivní či

impulsivní a je vyvoláno potřebou jídla a chutí na kaši. Motivem pro rozhodování a následné 

jednání se tak stávají spíše potřeby a pudy, tedy motivy spíše biologické.  

3. 1. 8. Jirka s kozou

Jirka se rozhodl, že se pokusí rozesmát smutnou princeznu. Král slíbil její ruku tomu, 

komu se to povede. Od svého otce si vzal kozu, u které musel každý, kdo se jí dotkl, zůstat,

dokud Jirka chtěl. Po cestě potkal tři muže, kteří měli nadlidské schopnosti (skákat, vidět a 

dostříknout vodu z lahve sto mil daleko) a vzal je s sebou. Došli do města, kde bydlel onen král 
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a princezna. Na kozu nakoupili stužky a šli do hospody, kde se rozhodli přenocovat. Kozu i se 

stužkami dal hospodský do přístěnku, kde ležely jeho tři dcery. Jedna z nich zatoužila 

po stužkách, které měla koza na sobě, a tak si jednu chtěla odvázat. Jakmile se kozy dotkla, už 

se od ní nemohla odtrhnout. Stejně dopadly i její dvě sestry. Ráno šel Jirka pro kozu a vyvedl ji 

i s dcerami. Postupně k nim přibil ještě starosta a pastýř. Jirka je všechny dovedl před zámek a 

princezna se rozesmála. Ale král, když se dozvěděl, že Jirka je prostého rodu, mu nechtěl 

princeznu dát, pokud nesplní dva úkoly. Úkoly se mu díky svým třem přátelům a své chytrosti 

podařilo splnit. V zámku ale z toho nebyli nadšení a princeznu mu dát nechtěli a chtěli ho 

zabít. Jirka ale i z této svízelné situace díky svým pomocníkům vyvázl. Nakonec král svolil, 

aby si vzal princeznu za manželku.

Kvantitativní analýza

V pohádce je devět postav - Jirka, jeho tři pomocníci, král, princezna a tři dcery 

hospodského. Poměr mužských a ženských postav je tedy 5:4. Hlavními postavami jsou Jirka a 

jeho tři společníci - tedy čtyři muži. Další postavy považuji za vedlejší. Poměr mužů a žen je 

v této kategorii je 1:4. Postava Jirky je aktivní, stejně jako postavy jeho společníků. Pokouší se 

o rozveselení princezny, o získání její ruky a splnění úkolů. Princezna je postavou pasivní. 

Postavy tří dcer hospodského jsou zčásti aktivní, protože první chce ukrást pentle z Jirkovi 

kozy a druhé ji chtějí vysvobodit. Pak se ale stávají zcela pasivními, protože jsou připoutáni 

ke koze. Pasivní postavou je také král, který je ve svém jednání nesamostatný a ovlivněný 

rádci. Pasivními postavami jsou čtyři ženské a jedna postava mužská.

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Jirka je důvtipný, nebojácný, statečný a spravedlivý, nenechá si líbit křivdu a snaží se ji

potrestat. Povede se mu důvtipem rozesmát princeznu. Přesně ví, co má udělat, aby se 

princezna opět smála. Pokud se jedná o plnění úkolů, první úkol za něj splní jeho služebníci, 

ale druhý úkol už splní s nimi. Je nebojácný a při plnění úkolu používá lest, racionální 

uvažování a strategického plánování. 

Podstatnými postavami jsou tři služebníci, které Jirka potkává na cestě. Jsou to muži 

s nadlidskými schopnostmi. Na rozdíl od pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký jsou 

vyobrazeni jinak. První nese nohu na rameni a když ji nasadí, doskočí sto mil daleko. Druhý 

má přes oči prkénko a když ho sundá, dohlédne sto mil daleko. Třetí nese pod ramenem láhev,

v ní má místo zátky prst a když ho vyndá, dostříkne vodu sto mil daleko. První dva mají 
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schopnosti, které by mohly doplňovat schopnosti Jirkovi. Třetí má schopnost, kdy neovládá 

vlastní tělo, ale předmět. Jejich schopnosti je předurčují k řešení nesplnitelných úkolů. Jsou 

ochotní, stateční a rozhodní. Jeden z nich při plnění úkolu usne. Jeho přátelům se podaří ho 

vzbudit a tím mu pomohou, aby svůj úkol dokončil.

Král je starostlivým otcem, který chce udělat vše pro svou dceru. Jako odměnu za její 

záchranu ale nabízí princezninu ruku. Na jednu stranu se snaží, aby byla veselá a považuje ji 

za osobnost, na druhou stranu s ní obchoduje jako s majetkem (Bourdieu, 2000). Když to 

zvládne chudý pastýř Jirka, zdráhá se svůj slib dodržet. Nechá si poradit od svých rádců, jak to 

zařídit, aby princeznu Jirkovi nemusel dávat a své rozhodnutí podřizuje vůli ostatních. Je také 

bojácný a když vidí, jak je Jirka nebezpečný, svatbu povolí.

Mladá princezna je velice smutná. Nevíme proč, ale pravděpodobně se jedná 

o rozmar31, který přispívá k její záhadnosti, případně by mohla protestovat proti něčemu, s čím 

nesouhlasí. Rozesměje ji to, že jiné osoby jsou zesměšněny. 

První dcera hostinského je parádivá. Líbí se jí pentle, které Jirka uvázal na kozu a chtěla 

by je mít, i za cenu krádeže32. Její sestry se ji snaží přemluvit, aby pentle nekradla. Jsou si

vědomi, že tento čin je špatný. Když se sestra nevrací, vydávají se ji zachránit. Tento jejich 

pokus o vykonání jisté moci je potrestán. První dcera, která se snaží nabýt subjektivity a 

uplatnit moc prostřednictvím krádeže je připoutána ke koze. Její sestry, které se ji snaží 

vysvobodit a tím také nabývají jisté subjektivity, stihne stejný osud. 

Genderový a mocenský řád

Jirka a jeho pomocníci jsou aktivní, pouští se do dobrodružství, nebezpečných úkolů a 

pohybují se ve veřejné sféře. Jirka má možnost svobodné volby a rozhodování. Stanovuje si 

šlechetný cíl, kterým je rozesmát princeznu. Také prostřednictvím své kozy ovládá další 

osoby, kterými jsou jak ženy, tak muži, kteří se jí dotkli. Nemohou se od kozy odtrhnout a 

Jirka je vede na zámek, kde jsou vystaveni posměchu královského dvora33. Jirka se podílí 

na objektifikaci princezny tím, že se snaží ji rozesmát a snaží se získat ji jako odměnu. 

Vykonává několik typicky mužských činností. Vydává se na dobrodružnou cestu a pokouší se 

„vysvobodit“ princeznu. Najímá služebníky, dává jim rozkazy a loví divokého jednorožce, 

                                                
31 Podle Beauvoir je rozmar něčím, co dodává ženě půvab. Pokud má žena jisté chyby, které přispívají k její 

tajemnosti, nemusí být nutně na škodu. (Beauvoir, 1967: 128)
32 Krádeží předmětů se ženy staví proti společnosti. Krádež jako čin (podobně jako jiné neposlušnosti) jim 

umožňuje nabýt pozice subjektu, která jim ale společností není přisuzována. (Beauvoir, 1967: 174)
33 Bettelheim uvádí, že existuje více pohádkových příběhů, ve kterých muž rozesměje smutnou princeznu a 

tím ji citově uvolní. Často se mu to podaří tak, že zesměšní jiné (často úctyhodné) lidi, kteří jsou chamtiví 
(jako dcery hospodského v této pohádce). (Bettelheim, 2000: 182)
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který zabíjí lidi. Při lovu používá strategické plánování, racionální uvažování a také nástroje. 

Jak Beauvoir uvádí, je lov jednou z typicky mužských činností, protože při nich uplatňují svou 

moc nad přírodou a přírodu si podmaňují. (Beauvoir, 1967)

Tři pomocníci jsou postavy aktivní, ale mnoho genderových rysů nevykazují. Jejich 

ochota pomoci, statečnost a spojení s dobrodružstvím a veřejnou sférou poukazuje 

na jejich maskulinní charakter.

Král, ačkoli má v moci celé království, není osobou vládnoucí samostatně a autonomně. 

V některých momentech si s řešením situací neví rady. Do svých rozhodnutí nechá zasahovat 

své rádce. Jejich rady vyslechne a řídí se jimi ve svém rozhodnutí. Nejmarkantněji se jeho moc 

projevuje ve vztahu k princezně, jejíž ruku nabízí tomu, kdo ji rozesměje. Staví ji do pozice 

objektu bez svobodné volby a svobodného rozhodnutí. Doslova ji nabízí jako předmět a 

zachází s ní jako se svým majetkem. Přikazuje Jirkovi, jaké úkoly má splnit. Králova moc se 

projevuje v možnosti zrušit svůj královský slib. Vzhledem k tomu, že slib muže je něco jako 

zákon a měl by být dodržen, tato jeho snaha se nezdaří a svému slovu stejně nakonec dostojí.

Princezna je degradována do pozice objektu. Je nabízena muži, který ji rozveselí, aniž by 

do tohoto mohla zasahovat. Pasivně se rozhodnutí podřizuje a ani proti němu neprotestuje. Je 

postavou, která nevykonává žádné činnosti a do děje nezasahuje. 

3. 1. 9. Pták Ohnivák a liška Ryška

Jeden král chtěl vypátrat, kdo krade jeho zlatá jablka. Pověřil své syny, aby zloděje

chytili. Nejstarší dva selhali a nejmladší zjistil, že zlodějem je pták Ohnivák. Král po něm

zatoužil a vyslal syny, aby ho přinesli. Nejmladší kralevic po cestě potkal lišku Ryšku, která 

mu za oplátku za dobrotivost (rozdělil se s ní o jídlo) pomohla najít cestu a získat ptáka 

Ohniváka, koně Zlatohříváka a Zlatovlásku. Její poslední rada byla, aby cestou domů nikde 

nezastavoval. Kralevic neposlechl a se Zlatovláskou zastavil a usnul na rozcestí. Jeho bratři ho 

zde zastihli. Protože mu úspěch záviděli, zabili ho a vše si přivlastnili. Král byl zarmoucen, 

protože se nejmladší syn nevrátil. Ani z ptáka Ohniváka neměl radost. Kůň Zlatohřivák přestal 

jíst, pták Ohnivák přestal zpívat a Zlatovláska byla velmi posmutnělá. Liška Ryška kralevice 

oživila a řekla mu, co se stalo. Kralevic se nechal v převleku najmout v zámku do služby. 

Rozveselil koně Zlatohřiváka a pomohl ptáku Ohniváku. Pak šel ke Zlatovlásce, která ho ihned 

poznala. Kralevic se odhalil a řekl králi pravdu, jak vše bylo a jak se bratři zachovali. Král se 

rozzlobil na starší syny a nechal je popravit. Kralevic si vzal Zlatovlásku, dostali od krále 

polovinu království a po jeho smrti i druhou.
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Kvantitativní analýza

V této pohádce je představeno šest postav - kralevic, jeho dva bratři, král, liška Ryška a 

Zlatovláska. Liška Ryška je antropomorfizovanou zvířecí postavou. Není možné určit její 

pohlaví a proto ji budu pro analýzu považovat za postavu bezpohlavní. Z celkového počtu šesti 

postav je jedna ženská, čtyři mužské a u jedné nelze určit pohlaví. Hlavní postavou je mladý 

kralevic, kterého doprovází liška Ryška a pomáhá mu. Ona je další hlavní postavou. Další 

postavy jsou vedlejší a poměr mužů a žen je 3:1. Aktivními postavami jsou mladý kralevic, a 

liška Ryška, která kralevici pomáhá. Kralevicovi bratři jsou postavami aktivními, protože 

značně svým jednáním a svou činností ovlivňují příběh a své vlastní životy. Aktivní postavy 

jsou čtyři, z toho tři muži a liška Ryška. Pasivními postavami jsou Zlatovláska a král, otec tří 

kraleviců. Poměr mužů a žen v této kategorii je vyrovnaný, tedy 1:1.

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Nejmladší kralevic je vyobrazen jako statečný. Dobrovolně se přihlásí k úkolu, kterým 

pověřil otec dva starší bratry. Spíše než statečnost se tento čin jeví jako bratrská soupeřivost a 

nutnost ostatním dokazovat svou maskulinitu (Bourdieu, 2000). Kralevic je pravdomluvný a 

poctivý, neboť řekne svému otci pravdu o tom, že zloděje zlatých jablek nechytil, ale ví, kdo 

jím je. Nesnaží se Ohniváka získat pro sebe, ale pro otce. Je moudrý a využívá svého 

racionálního uvažování. Není lakomý a za svou laskavost je odměněn. Odměnou mu jsou rady, 

které mu dává liška Ryška a kterými se často neřídí. Mladý kralevic je vyobrazen při 

diplomatickém jednání s králi, kteří vlastní ptáka Ohniváka a koně Zlatohříváka. Dokáže být 

čestný a přiznat svou chybu. Dokonce žádá o odpuštění, pokud chybu udělá. Kralevic je 

uchvácen krásou mladé Zlatovlásky, kterou měl vyměnit za koně Zlatohřiváka. Na doprovodné 

ilustraci je vyobrazen se Zlatovláskou, kterou si odváží od mořské královny. O vzhledu 

kralevice se mnoho nedozvídáme. Jen víme, že se na stráž vyzbrojil mečem, samostřílem a 

střelami, což jsou nástroje používané pro lov a boj a jsou výzbrojí mužů. 

Liška Ryška je antropomorfizovaná bytost, která jedná jako člověk (v něj se také jednou 

promění) a vykazuje spíše femininní rysy. Stane se věrnou pomocnicí34 a rádkyní kralevice. 

Snaha ochraňovat kralevice před nástrahami, které jsou mu do cesty kladeny, je její 

nejdůležitější úkol. Snaží se mu pomoci získat, co potřebuje. Její rady mnohdy nejsou 

                                                
34 Z psychoanalytického hlediska je stínem hlavního hrdiny, který je jeho komplementární částí. Stává se 

společnicí a služebnicí a její schopnosti a znalosti jsou nezbytným komplementem hlavního hrdiny. (von 
Franz, 1998: 113)
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kralevicem dodrženy. Ačkoli se na kralevice za jeho tvrdohlavost hněvá, dokáže mu na druhou 

stranu jeho poklesek odpustit. Liška je postava, která je věrná a kralevice neopustí ani po jeho 

smrti. Téměř se chová jako matka pečující o své dítě. 

Postavy dvou starších bratrů kralevice nesou negativní maskulinní rysy. Nejsou schopni 

splnit úkol, který jim zadá otec. Nepovede se jim uhlídat zlaté jablko, neboť podlehnou 

biologické potřebě spánku a nedokáží ji překonat. Jeden z bratrů je vyobrazen na doprovodné 

ilustraci v momentě, kdy usíná pod jabloní. Bratři nedokáží přiznat svou chybu. Aby nebylo 

jejich pochybení prozrazeno, maskují ho lží. Jsou lakomí a starají se jen sami o sebe. Závidí 

úspěchy svému bratrovi, snaží se přivlastnit si je i za cenu, že ho zabijí, a jako hrdinové se 

vrací k otci. Za své chování jsou králem potrestáni smrtí.

Král je vyobrazen jako majetnický. Nechce, aby se mu ztrácela zlatá jablka a navíc chce 

získat ptáka Ohniváka. Zdá se, že se rád obklopuje krásnými a drahými věcmi a chce 

rozšiřovat svůj majetek. Nechá za sebe vstupovat do nebezpečných situací své syny. 

Za jejich odvahu jim nabízí polovinu království a nástupnictví na trůn. Když se nevrátí z cesty 

nejmladší syn, je zarmoucen. Nakonec se v něm projeví smysl pro spravedlnost. Nechá 

popravit své dva nejstarší syny, kteří ho oklamali a zabili svého bratra.

Zlatovláska je vyobrazena jako mladá a krásná žena, která okouzlí kralevice. Již samotné 

jméno Zlatovláska naznačuje, že je ženou s blond až zlatými vlasy. Je při prvním setkání 

s kralevicem prostě oděna, což by mohlo naznačovat skromnost a nikoli touhu zdobit se

drahými věcmi. Primární informace o Zlatovlásce se týkají jejího vzhledu. O vlastnostech jsou

informace velmi strohé. Kralevici pomáhá a snaží se, aby zvládl svůj úkol. Chce, aby ji poznal 

mezi sestrami, odvedl ji ze zámku v Černém moři a získal ji jako svou ženu. Je také citově 

založena, protože když bratři kralevice zabijí, velmi se rmoutí a stále pláče. 

Genderový a mocenský řád

Aktivními postavami jsou muži. Kralevic a jeho bratři se vydávají na dobrodružnou 

výpravu do světa, aby králi přinesli ptáka Ohniváka. Vykonávají i další činnosti, které jsou 

vyhrazeny převážně mužům. Jezdí na koni, v noci hlídají zlatá jablka, střílí ze samostřílu apod.

Jsou svobodní ve svém rozhodnutí. Nejmladší kralevic, kterému dává rady liška Ryška, je 

ve svém rozhodování samostatný. Nakonec se vždy řídí svým rozhodnutím a ne radami 

druhých. Možná si nechce nechat zasahovat do své činnosti někým jiným. Díky tomu se vždy 

dostane do problémů. Pokud by liška (která nese femininní charakteristiky) asociovala ženu, je 

zde patrná snaha neřídit se jejími radami, ale uplatňovat svou moc v rozhodování a nedopustit, 

aby došlo k narušení genderového řádu. Kralevic dobývá nebo získává jisté předměty a také 
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Zlatovlásku. Ta je tím pádem objektifikována. Kralevic si ji vybírá, aniž by bral v úvahu její 

souhlas či nesouhlas a aniž by jí dal prostor vyjádřit se. Ačkoli je kralevic aktivní, nejsou jeho 

úspěchy čistě jeho zásluhou. Významnou úlohu v nich hraje liška i Zlatovláska sama. Tím se 

zdá být úloha kralevice jako původce všeho, čeho dosáhne, jistým způsobem omezena. 

Král vyšle své syny hlídat jabloň, která plodí zlatá jablka. Direktivně jim to sice 

nenařizuje, ale je patrné, že souhlasné jednání synů je jeho mocí ovlivněno. Svou moc 

uplatňuje vůči svým nejstarším synům, které nechá popravit za zbabělé a nečestné jednání. 

Zlatovláska, která je také důležitou postavou, sama pomáhá kralevici, aby ji získal. Když 

si ji kralevic vybírá a žádá mořskou královnu, aby mu ji dala, nevyžaduje si její souhlas a ani ji 

pro něj nedává prostor. Zlatovláska ale svým jednáním, kdy se kralevici snaží pomoci, aby ji 

získal, své svolení s tím dává. Zlatovláska se tak podřizuje jeho vůli a souhlasí s ní35. Je 

objektifikována, protože je s ní nakládáno jako s předmětem než jako se svobodnou lidskou 

bytostí. Nejen že si ji princ vybírá, i její matka ji nabízí jako předmět kralevici. Navíc je 

předmětem směny, protože pokud ji chce mladý kralevic získat, musí ji nejprve poznat a pak 

splnit zadaný úkol. Zlatovláska sama zasáhne do děje, když kralevici poví, jak ji pozná. 

Sotvaže tam vkročil, kde se vzala, tu se vzala, stála před ním bílá panna: „Chceš-li mne 

poznat, dej pozor, okolo které z nás bude obletovat muška.“ (Erben, 1939: 71) Má-li kolem ní 

lítat muška, musí to Zlatovláska nějak zařídit, a proto je patrné spojení ženy s přírodou. 

Mobilita Zlatovlásky je velmi omezena. Nejprve je uzavřena v prostoru zámku. Pak se z něj 

díky kralevici dostává a její mobilita je ovlivněna někým jiným a ne jí samotnou. Poté je opět 

uzavřena v prostoru zámku kralevicova otce. Vyskytuje se převážně ve sféře domácí či 

soukromé. (Bourdieu, 200). 

Mořská královna uplatňuje moc nad svou dcerou Zlatovláskou i nad kralevicem. Zastává 

pozici, kdy je jí svěřena moc nad královstvím. Svou dceru jako majetek střeží, nabízí ji a 

obchoduje s ní. Nechce se jí jen tak lehce vzdát a dává kralevici nesplnitelný úkol, za jehož 

splnění může Zlatovlásku mít. Její moc je díky kralevici a jeho pomocnici lišce omezena.

3. 1. 10. Sedlák mudrc

Bohatý sedlák se chtěl stát učeným pánem. Když se naučil udělat perem kolečko a čárku, 

dal se v jednom království vyhlásit za učeného doktora. Zdejšímu králi pomohl šťastnou 

náhodou najít zloděje ukradeného drahého sedla. Za nějaký čas se princezně ztratil drahý 

prsten a i tentokrát král požádal o pomoc doktora. Ten dostal strach a chtěl utéci. Aby získal 

                                                
35 Jak Beauvoir uvádí, je ideálem taková žena, která se podvoluje svobodně nadvládě muže. Mužova role 

osvoboditele nebo dobyvatele je tak završena či potvrzena. (Beauvoir, 1967:118)
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čas, poradil králi, že princezna musí nechat usmrtit to, co je jí nejmilejší. I tentokrát mu 

štěstěna přála a prsten byl nalezen dříve, než sedlák stihl prchnout. Sedlák byl předveden před 

krále, který chtěl, aby promluvil k lidu. Při této příležitosti se mu šťastnou náhodou podařilo 

zachránit mnoho lidí před zřícením stropu chrámu, což všichni považovali za schopnost 

předvídat katastrofu. Celé město ho opěvovalo jako ochránce a vysvoboditele. Král mu 

připravil oslavu a čekala ho poslední zkouška. I tentokrát sedlákovi přálo štěstí, úkol splnil a 

byl považován za moudrého a učeného člověka. 

Kvantitativní analýza

V příběhu se vyskytují čtyři postavy - sedlák, jeho žena, král a jeho dvořenín. Poměr 

mužů a žen je 3:1. Hlavní postavou je bohatý sedlák. Ostatní postavy jsou vedlejší a u nich je 

poměr mužů a žen 2:1. Sedlák je postavou, která je zcela aktivní, neboť aktivně utváří svůj 

život a dělá svobodná rozhodnutí. Král a dvořenín jsou postavami částečně aktivními. 

Dvořenín dává podnět, aby k řešení problému byl přizván moudrý doktor (sedlák). Král 

direktivně uplatňuje svobodná rozhodnutí a moc. Sedlákova žena je postavou zcela pasivní. 

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Sedlák je vyobrazen jako nespokojený muž. Ačkoli je bohatý, chce se stát učeným 

pánem. Vrcholem vzdělanosti je pro něj udělat perem kolečko a čárku. Zapojuje se do procesu 

vzdělávání a uvědomuje si jeho důležitost. Vzdělanost je něco, co mu na rozdíl od majetku 

chybí a snaží se ji získat. Není jisté, zda to, že se nechá prohlásit za doktora, je možné 

považovat za lhaní a zda si je sedlák vědom své nevzdělanosti, kterou se tak snaží maskovat, 

nebo za znak hlouposti, kdy si sedlák ani není vědom své nevzdělanosti a naopak si myslí, že 

je vzdělaný. Později dostává strach z toho, že by byl potrestán, kdyby se ukázalo, že není 

učeným, jak rozhlašoval. Je zbabělý a místo toho, aby čelil problémům přímo, raději se jim 

vyhýbá. Strach ho nakonec přemůže a sedlák se snaží zbaběle utéct. Aby mohl uprchnout, 

použije lest. Štěstí a náhoda mu přejí a tak prochází všemi situacemi příliš hladce a vždy mu 

vše vyjde. Je dokonce občany města považován za ochránce a vysvoboditele, protože zachrání 

lid před zřícením stropu chrámu.

Král je vyobrazen jako muž, který každému uvěří a když se sedlák vydává za učence, 

jako takového ho přijímá. Když považuje sedláka za vzdělaného, chce se mu za to odměnit a 

udělat z něj svého vrchního rádce. Dvořenín je rozhodný, protože při jakémkoli problému 
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neváhá a povolá učeného doktora – sedláka. Také on se nechá přesvědčit o jeho vzdělanosti a 

navíc uvěří v to, že sedlák ovládá kouzla, která má zavřená v truhle. 

Vedlejší postavou je manželka sedláka, která s ním odchází do světa, aby sedlák 

uplatnil své „pracně“ nabyté vědomosti. Sedlákova manželka je oddaná svému muži a chrání 

ho před možným nebezpečím. Více se o této postavě nedozvídáme.

Genderový a mocenský řád

Sedlák je postava, která řídí své vlastní hospodářství. Je také postavou, která se vzdělává. 

Pokud vezmeme v potaz, že jde do města za studenty (nikoli studentkami), je možné odvodit, 

že vzdělání je instituce určená převážně mužům. Kromě toho se vydává do světa, do veřejného 

prostoru, a s sebou bere svou ženu. To, že jde sedlák do hospody, aby uhasil žízeň, je další 

činností vyhrazenou mužům. Prostředí „hospody“ je veřejnou doménou, kde se muži 

shromažďují. Své ženě rozdává příkazy a ta je bez okolků plní. Dělá svobodná rozhodnutí, 

kterým se jeho žena podřizuje a následuje ho v cestě do světa. Sedlák se dá vyhlásit za učeného 

doktora. Ale racionálně neuvažuje a jeho rada, kterou pomáhá králi hledat zcizené sedlo, je 

nerozvážná. Později sice využije jakéhosi racionálního zvažování, když chce získat čas a 

poradí králi, aby usmrtil to, co je princezně nejmilejší. Tato rada je ale vedena jeho vlastním 

prospěchem, neboť tak chce získat čas k útěku. Již sám fakt, že se chce učit a že není schopen 

racionálně uvažovat neguje esencialistické spojení muže jako rozumně uvažující bytosti.

Král, který panuje celému království, je také hlavou rodiny a direktivně uplatňuje svou 

moc vůči dceři. Pokud má být usmrcen její papoušek, nehodlá s ní o tom diskutovat a nedbá 

na její žal a slzy. Z moci jemu svěřené odměňuje a trestá podřízené a vůbec určuje pravidla, 

která musí ostatní dodržovat. Přesto je jeho jednání ovlivněno dvořenínem, kterého napadne 

požádat o radu učeného doktora. Později ho o pomoc žádá sám.

3. 1. 11. Tři zlaté vlasy děda Vševěda – podrobnější analýza pohádkových postav 

z genderové perspektivy

Plaváček byl syn uhlíře. Král, který tu noc, co se Plaváček narodil, zabloudil v lese a 

přespal v uhlířově chalupě, v noci vyslechl tři sudičky. Jedna z nich přisoudila uhlířovu synovi 

dceru krále, která se narodila tu samou noc. Král v tom viděl hrozbu. Využil toho, že uhlířova 

žena zemřela, a vzal si uhlířova syna s tím, že se o něj postará. Sloužícímu poručil, aby chlapce 

utopil. Ten ho dal do košíku a hodil do vody. Košík s dítětem připlul k chalupě rybáře, který ho 

se svou ženou vychoval jako vlastního syna. Jednou jel kolem rybářova domu král, který 

v Plaváčkovi poznal uhlířova syna. Chtěl se ho zbavit a tak ho poslal ke královně se vzkazem, 
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že má být okamžitě popraven. Plaváček přenocoval u kmotry, která mu vyměnila list za jiný, 

ve kterém stálo, že má být ihned oddán s královskou dcerou. Když se král vrátil, rozzlobil se. 

Přikázal Plaváčkovi, že pokud chce jeho dceru mít, musí přinést tři zlaté vlasy děda Vševěda. 

Plaváček díky sudičce, která mu byla kmotrou, našel správnou cestu. Jeho cesta vedla přes 

nejrůznější místa, ve kterých ho mnoho lidí prosilo, aby za ně požádal děda Vševěda o rady. 

Když dorazil do zámku děda Vševěda, našel tam babičku, která mu pomohla získat zlaté vlasy 

a zároveň velmi důležité rady. Pak se vydal na cestu zpět. Postupně říkal rady, o které ho lidé 

žádali, a všude byl bohatě odměněn. Když dorazil do zámku, král zatoužil mít mladící jablka a 

živou vodu, o kterých Plaváček vypravoval. Vydal se na cestu, aby je získal. Ale nevrátil se.

Kvantitativní analýza

V této pohádce vystupuje jedenáct postav, kterými jsou Plaváček, uhlíř (Plaváčkův 

biologický otec), rybář a jeho žena (Plaváčkovi „adoptivní“ rodiče), král, královna, princezna, 

tři sudičky a děd Vševěd. Poměr mužů a žen je tu 5:6. Hlavní postavou je Plaváček. 

V kategorii vedlejších postav je poměr mužů a žen 5:5. Plaváček se stává nejaktivnější 

postavou, protože se vydává na pouť za Vševědem, aktivně ovlivňuje svůj život a životy 

dalších lidí. Dalšími aktivními postavami jsou sudičky. Také ony zasahují do života jiných. 

I krále bychom mohli považovat za aktivní postavu, neboť se svým jednáním snaží zmařit 

předpověď sudiček a „zbavit se“ Plaváčka. Děd Vševěd svými odpověďmi ovlivňuje osud 

Plaváčkův i ostatních lidí a je možné ho pokládat za osobu aktivní. Poměr mužů a žen 

v kategorii aktivních postav je pak 3:3. Ostatní postavy jsou pasivní a poměr mužů a žen 2:3. 

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Plaváček je vyobrazen jako mladý a krásný. Řeka teče a léta plynou a z hocha se stal 

krásný mládenec, že mu daleko široko nebylo rovného. (Erben,1939: 90) Podobně je 

vyobrazen na doprovodné ilustraci. Nebývá zvykem, že muži jsou charakterizováni vnějším 

vzhledem a Plaváček tvoří jistou výjimku. Je oddaný svému králi a když ho král pošle se 

vzkazem na zámek, snaží se ho doručit za každou cenu. Je ochotný pomoci všem, kteří to 

potřebují. Na své cestě se setkává s lidmi, kteří potřebují radu od děda Vševěda, a Plaváček jim 

slíbí pomoc. Je ale příliš důvěřivý a nepředpokládá, že by ho chtěl někdo poškodit. Netuší, že 

by ho chtěl dát král usmrtit. Plaváček vždy dodrží slovo a je čestný. V neposlední řadě je 

statečný, protože se vydává pro vlasy Vševěda na dalekou cestu. 
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Osud mladého Plaváčka velkou měrou ovlivní král. U něj převažují spíše negativní 

maskulinní rysy. Král jedná nečestně a zbaběle. Kohokoli, kdo by mohl ohrozit jeho postavení

a moc, se snaží odstranit. Je patrné, že vedle sebe nesnese konkurenta. Nejprve se pokusí 

Plaváčka odstranit jako novorozeně, které nechá utopit. Tento čin je podlý, protože novorozeně 

se nemůže bránit. Později se ho snaží lstí dostat na zámek, kde má být popraven. Hned se však 

vzpamatoval, skočil s koně a povídá: „Potřebuji posla do mého královského zámku a nikoho 

nemám s sebou; může mi tam dojít ten mládenec?“ – „Vaše královská milost poroučí a hoch 

půjde,“ řekl rybář. Král si sedl a napsal své paní králové list: „Toho mladíka, kterého ti tuto 

posílám, dej bez meškání probodnout mečem; je to můj zlý nepřítel. Až se vrátím, ať je 

vykonáno. Tak má vůle.“ – Pak to psaní složil, zapečetil a přitlačil svůj prsten. (Erben, 1939: 

90) Pokud není vše podle jeho rozhodnutí, ihned se rozzuří. Je lakomý a touží po majetku, což 

se mu stane osudným, protože se z výpravy za živou vodou a mladícími jablky nevrátí.

„Mladící jablka! Živá voda!“ opakoval si potichu král; „kdybych jedno takové jablko snědl, 

omládl bych; a kdybych i zemřel, tou vodou bych zas ožil.“ Bez meškání se vydal 

na cestu pro mladící jablka a pro živou vodu – ještě dodnes se nevrátil. (Erben, 1939: 100)

Uhlíř je postava, která vykonává typickou mužskou činnost, kterou je uhlířina. Když mu 

zemře žena, neví si rady s výchovou a péčí o syna. Když se rozednilo, začalo dítě plakat. Uhlíř 

vstal a vidí, že mu žena zatím usnula na věčnost. „Ach, můj ubohý sirotečku,“ naříkal, „co si 

nyní s tebou počnu?“ (Erben, 1939: 88) Podporuje tak stereotyp, že o dítě je schopná postarat 

se pouze matka. (Cviková, Juráňová, 2003) Svého syna nechává králi, který slíbí, že se o něj 

postará. Rybář, který plní funkci náhradního otce, Plaváčka najde a donese své ženě. Ta je 

ráda, že má dítě a vychová ho jako vlastní. Donesl ho své ženě a povídá: „Vždycky’s chtěla mít 

nějakého synáčka, tu ho máš: přinesla nám ho voda.“ – Rybářova žena tomu byla ráda a 

vychovala dítě za své vlastní. (Erben, 1939: 89) To potvrzuje stereotyp, že ženy jsou primárně 

matkami a ví, jak se postarat o dítě. Navíc bychom její radost mohli interpretovat jako radost 

z toho, že je díky dítěti „plnohodnotnou“ ženou. 

Sudičky jsou považovány za démony osudu. (viz Genderový a mocenský řád). Jsou 

vyobrazeny jako tři staré babičky, celé v bílém a každá má v ruce rozsvícenou svíci. 

Na doprovodné ilustraci jsou vyobrazeny, jak se sklání nad kolébkou Plaváčka. Jedna z nich 

Plaváčkovi pomáhá v tom, aby byl jeho osud naplněn. Někdy k tomu používá lest. Ženské 

nadpřirozené bytosti podle Vodákové zpravidla plní funkci ochranného ducha, kterou mužské 

bytosti zpravidla nemají. Nejde o ochranu fyzickou, ale spíše mateřskou. Nekompromisně se 

zde nabízí opět stereotyp ženy jako ochraňující a pečující o druhé. (Vodáková O., 2003a: 27)
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Děd Vševěd je postava, která představuje slunce.36 Ráno odchází z domova jako malé 

dítě, celý den svítí jako slunce na obloze a večer se vrací jako stařec. Již samo jeho jméno 

napovídá, že zná odpověď na každou otázku. V podstatě ztělesňuje archetyp moudrého starce, 

čemuž nasvědčuje také jeho vyobrazení na doprovodné ilustraci. Na ní je vykreslen jako starý 

muž s dlouhými vlasy a dlouhými vousy.

Genderový a mocenský řád

Ačkoli je Plaváček postava zcela aktivní, nedisponuje příliš velkou mocí. Ta spočívá 

ve svobodné volbě, zda se vydá pro vlasy děda Vševěda či nikoli. Ale i tak je svázán nutností 

udělat to, aby mohl být manželem princezny, tedy novým králem. Musí dokázat, že je statečný 

a je schopen podstoupit nebezpečí – tedy aby prokázal svou maskulinitu. Jinak svou moc vůči 

jiným osobám neuplatňuje. Naopak je oddaný svému králi a jeho rozhodnutí respektuje a 

přijímá. Pokud ho král potřebuje poslat se vzkazem na zámek, Plaváček se nerozmýšlí a úkol 

přijímá. Plaváček se vydává na cestu do veřejného prostoru, kde na něj mohou čekat 

nejrůznější dobrodružné situace a jeho mobilita není omezena. Plaváček, ačkoli neuvědoměle, 

podporuje objektifikaci žen. Když dorazí na zámek se vzkazem od krále, v němž král požaduje 

svatbu Plaváčka s jeho dcerou, nijak neprotestuje a je s tímto faktem spokojen. Na své 

objektifikaci se podílí sama princezna, která také neprotestuje proti rozhodnutí krále, který 

rozhoduje „o ní bez ní“, jakoby byla jeho majetkem. (Bourdieu, 2000) Když paní králová to 

psaní přečetla, dala hned vystrojit svatbu, a obě, paní králová i mladá královna, se nemohly na 

ženicha dost nahledět, jak se jim líbil, a Plaváček byl se svou královskou nevěstou taky 

spokojen. Po několika dnech přijel král domů a když viděl, co se stalo, náramně se rozzlobil na 

svou paní, co to učinila. (Erben, 1939: 93)

Král je postava, jíž je dána moc právě z titulu krále. Pokud je jeho moc ohrožena a najde

se někdo, kdo by měl do jeho kralování vstoupit, brání se všemožnými prostředky. Neostýchá 

se nechat dotyčnou osobu zabít. Zasahuje do osudů druhých, které se snaží přetvořit 

podle svého. Snaží se odporovat sudičkám, démonům osudu, ačkoli jsou to bytosti, jejichž 

sudby musí ostatní respektovat. Jeho odpor je ale neúspěšný. Král se věnuje činnostem, které 

jsou vyhrazeny  mužům. Je to lov a jízda na koni. Je také osobou, která se vydává na cesty a 

opouští tak prostředí svého zámku, kde zanechává svou ženu s dcerou. 

                                                
36 Slunce a jeho paprsky představuje nebeskou duchovnost. První lidé v něm viděli znak nejvyšší moci, která 

vládne světu a skrývá se za nebeskou klenbou. (Benoist, 1995: 51-52) Ve starém Egyptě bylo slunce 
symbolem božské síly, která dává život a řád světu. (Ryot, Šedinová, 1998: 10) V případě pohádky je 
slunce personifikované do osoby muže, což může konotovat, že právě on je onou nejvyšší mocí.
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Ženy v tomto pohádkovém příběhu, pokud se dostávají do interakce s muži, zastávají 

submsivní pozici. Jako je tomu v případě královny, která poslechne (písemný) příkaz krále a 

svou dceru nechá provdat za Plaváčka. Kmotřička Plaváčka, jedna ze sudiček, se zdá jako 

dominantní a aktivní postava, pokud se ale dostane interakce s dědem Vševědem, i ona zaujme 

submisivní postavení. Najednou se venku strhl vítr a západním oknem přiletělo do světnice 

Slunce, starý dědeček se zlatou hlavou. „Čuchy, čuchy člověčinu!“ povídá. „Někoho tu, matko, 

máš?“ – „Hvězdo denní, kohopak bych tu mohla mít, abys ty ho neviděl? Ale tak je: celý den 

lítáš po tom božím světě a tam se té člověčiny načicháš. Není divu, že ti ještě voní, když večer 

přijdeš domů.“ (Erben, 1939: 96) Přesto se zde objevují sudičky, což jsou bytosti, která mají 

v rukou osud člověka a proto se objevují zpravidla při narození. Na jejich sudbách je specifické 

to, že je nikdo, ani muž, nemůže zvrátit nebo ovlivnit. Určující a rozhodující role je přisouzena 

ženě, což je pro patriarchální společnosti velmi neobvyklé37. (Vodáková O., 2003a:25) 

Zasahují do osudu Plaváčka a ovlivňují osudy dalších postav. Ženy se v této pohádce vyskytují 

převážně v prostoru domova – sudičky v chalupě uhlíře, další sudička v zámku děda Vševěda a 

princezna s královnou v zámku. Pouze jedna sudička se pohybuje mimo uzavřený prostor 

v lese. Pokud bychom považovali les za přírodní prostředí, pak se vyskytuje v prostoru, se 

kterým je spojena jako bytost přírodě blízká. 

Shrnutí 

Jakým způsobem je gender konstruován?

Gender není v této pohádce jednoznačně konstruován jako duální kategorie. Hranice 

maskulinity jsou vymezeny kladnými vlastnostmi a způsobem chování, jež ztělesňuje 

Plaváček,  jsou odměňovány, a negativními vlastnostmi a způsobem chování, které ztělesňuje 

král a které nakonec dojdou potrestání. Zvláštním způsobem je pojata maskulinita u děda 

Vševěda, který je vyobrazen jako velmi moudrý, vše znalý stařec, který jako slunce dohlíží na 

chod světa. Femininita je konstruována zcela odlišně, než je tomu v mnoha jiných pohádkách. 

V podstatě se zde setkáme s dvojím pojetím femininity. V prvním pojetí je vyobrazena jako 

submisivní kategorie. Je to případ královny a princezny, které jsou pasivní a podřizují se vůli 

krále. V druhém pojetí je vyobrazena jako dominantní kategorie, jako v případě sudiček. Jejich 

sudbám jsou podřízeny všechny bytosti, i ty mužské. Jedna ze sudiček se stává submisivní jen 

v případě, kde přichází do interakce s dědem Vševědem, který tak má evidentně větší moc.  

                                                
37 Jak ale sama Vodáková uvádí, systém strašidel a nadpřirozených bytostí evropské kultury čerpá z dědictví 

keltského, starogermánského, slovanského, a také románského a ugrofinského. Ne vždy se muselo nutně 
jednat o patriarchální uspořádání dané společnosti. (Vodáková O., 2003a: 20)
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Jaké je zastoupení mužských a ženských postav?

Početně mají v tomto pohádkovém příběhu převahu ženy. Jejich počet (6) mírně 

převyšuje počet mužských postav (5). Díky sudičkám a jejich moci ovlivňovat a předpovídat 

osud všem lidským bytostem je jejich převaha ještě více umocněna. Snížena je ale zcela 

podřízeným postavením královny, princezny a rybářovy ženy. Tři ženské postavy jsou tedy 

aktivní a mocné, tři jsou pasivní a téměř bezmocné. Mužské postavy jsou v tomto příběhu 

převážně aktivní. Konkrétně jsou to tři postavy z pěti. Pouze postava děda Vševěda je ale 

dominantní vůči sudičkám, respektive vůči jedné sudičce. Jinak jsou všechny ostatní mužské 

postavy podřízené jejich moci, kterým řídí osudy lidí.

Jaké genderové stereotypy jsou dětem předkládány v pohádkách?

Nejmarkantnější ve vyobrazování femininity je stereotyp ženy – matky a ženy –

pečovatelky. Stereotyp ženy – matky je vyzdvižen neschopností uhlíře postarat se o jeho 

potomka a svěřením nalezeného Plaváčka rybářem do péče manželky. Sudičky pak ochranou 

druhých, jimž předpověděli osud, podporují stereotyp ženy – pečovatelky. Stereotypně jsou 

také vyobrazeny další ženské postavy, princezna a královna, jako podřízené a poslušné, 

neodporující rozhodnutí muže, otce a manžela. Téměř ztělesňují archetyp přadleny

(Svobodová, 2005: 170; Knotková-Čapková, 2005: 145). Stereotyp statečného a čestného 

muže je ztělesněn v postavě Plaváčka. Děd Vševěd pak zpodobňuje archetyp moudrého starce 

a také jakousi nejvyšší moc.

Jak jsou postavy vyobrazovány? Zapadají postavy do tradičních genderových rolí nebo se jim 

vymykají?

Téměř polovina postav zapadá do tradičních genderových rolí. Jsou to postavy princezny 

a královny, které jsou poslušné, pasivní, řídící se rozhodnutím muže. Z mužských postav se 

pohybuje v rámci tradiční maskulinity uhlíř, který vykonává mužské povolání a není schopen 

postarat se o narozené dítě, rybář, který nalezeného Plaváčka svěřuje do péče své ženy a 

vykonává také mužské povolání, a Plaváček, který je statečný, čestný, dobrosrdečný a podniká 

nebezpečnou výpravu, kterou si má zasloužit ruku své nevěsty. Postava krále nezapadá 

do tradiční maskulinní role, a to díky svým negativním vlastnostem. Díky své chamtivosti a 

touze po majetku a mládí je ale potrestán. Do tradiční genderové role nezapadají ani sudičky. 

Jejich specifické postavení je ale nečiní nebezpečnými proti patriarchálnímu řádu. Jednají 

v jeho intencích, ačkoli ovlivňují osudy ostatních. Proto nejsou za tuto svou moc vůči všem 

lidským bytostem potrestány. 
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Jak je v pohádce konstruován genderový a mocenský řád? Dochází k jeho narušování? 

Reprodukují pohádky patriarchální genderový řád?

Vzhledem ke specifické povaze sudiček se nám zde naskýtá netradiční konstrukce 

genderového a mocenského řádu. Je patrné, že na zcela podřízené pozici jsou ženy (princezna, 

královna a rybářova žena). Jim dominují postavy mužské (král a rybář). Ale těmto postavám 

jsou nadřazené sudičky (tedy ženské nadpřirozené postavy), které řídí jejich osud, stejně jako 

osud jim podřízených žen. Jejich zásah ale nikterak nepřevrací nebo nenarušuje hierarchii mezi 

jim podřízenými ženami a muži a nenaruší tak hierarchii patriarchálního řádu. Tím tato 

pohádka do jisté míry pomáhá reprodukovat patriarchální genderový řád.

3. 1. 12. Zlatovláska

Jeden král chtěl rozumět řeči zvířat a nechal si uvařit kouzelného hada. Sloužícímu 

Jiříkovi přikázal, aby ho připravil, ale neochutnal. Jiřík ochutnal a začal rozumět zvířatům. 

Král to při projížďce na koních poznal. Když přijeli zpět, poručil král, aby mu Jiřík nalil 

sklenici vína, kterou ale nesměl přelít, jinak bude o hlavu kratší. Jiřík lil a slyšel, jak se dva 

ptáci poletující v místnosti bavili o zlatovlasé panně. Zaposlouchal se a sklenici přelil. Král dal 

Jiříkovi šanci svou chybu odčinit a to tak, že mu přinese tu zlatovlasou pannu. Jiřík se vydal 

na cestu, během níž zachránil několik zvířat, která mu za ochotu a dobrosrdečnost přislíbila 

pomoc. Dostal se na ostrov, kde žila Zlatovláska. Jiřík šel za jejím otcem prosit o ni. Král slíbil, 

že mu ji dá, pokud splní tři úkoly. Úkoly Jiřík s pomocí  zvířecích přátel, které zachránil, splnil. 

Podařilo se mu zachránit i mouchu, která mu radila při výběru Zlatovlásky z dvanácti dcer 

krále. Jiřík ji odvezl svému králi. Ten byl rád a Jiříka, kterého chtěl nejprve pověsit a nechat 

krkavcům, dal popravit a počestně pochovat. Zlatovláska si nechala jeho tělo a hlavu, které

postříkala mrtvou a živou vodou. Jiřík obživl a byl mnohem mladší a krásnější. Král mu to

záviděl a nechal se proto také popravit a pak postříkat živou a mrtvou vodou. Ale stříkali

na něj vodu v opačném pořadí a on neobživl.

Kvantitativní analýza

V průběhu příběhu se setkáme se čtyřmi postavami, kterými jsou Jiřík, král, Zlatovláska 

a král z křišťálového zámku (otec Zlatovlásky). Poměr mužů a žen v této pohádce je 3:1.

Hlavní postavou je Jiřík, který musí svému králi převést Zlatovlásku. Poměr mužů a žen 

ve vedlejších rolích je 2:1. Jiřík je postavou aktivní, protože vykonává mnoho činností a plní 

mnoho úkolů, stejně jako aktivně zasahuje do života jiných postav. Oba králové jsou 

postavami aktivními, neboť svými rozhodnutími a svým jednáním ovlivňují ostatní postavy. 
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Zlatovláska je pasivní, protože nevykonává žádnou činnost a do děje nezasahuje. Aktivními 

postavami jsou tři muži. Jedinou pasivní postavou je žena. 

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Jiřík je statečný a odvážný. Nedokáže ale dodržet zákaz, který mu král dal, a ochutná 

rybu, kterou si král nechal připravit. Je hnán jakousi zvědavostí. Jeho pokleskem je lhaní králi 

o tom, že rozumí zvířatům. Jiřík je také moudrý. Racionálně uvažuje, když rozsoudí dva 

rybáře, kteří se hádají o zlatou rybu. Je čestný a pravdomluvný. Otci Zlatovlásky řekne, 

za jakým účelem přišel. Jako diplomat se s ním snaží vyjednávat, aby mu jeho dceru pro svého 

krále dal. Když jsou mu uloženy nesplnitelné úkoly, ihned je chce splnit, ačkoli si je dobře 

vědom jejich nesplnitelností. Protože je dobrosrdečný a ochotný, pomůže potřebným, i když 

jsou jimi zvířata. Dokonce je ochoten zabít i svého koně, aby nasytil osiřelá krkavčata. Tato 

zvířata mu pomohou v plnění úkolů a tím získat Zlatovlásku.

Král je z počátku vyobrazen jako moudrý. Ale s moudrostí to až přehání. Snaží se nabýt 

dovednosti rozumět řeči zvířat, aniž by se o to jakýmkoli způsobem zasloužil. Tuto schopnost 

chce mít jako jediný na světě. Když se dozví, že Jiřík má tu samou schopnost, může mu 

konkurovat a on už není „nejmoudřejším a nejvzdělanějším“, dělá si nárok na jeho život. 

Protože chce mít za každou cenu to, co jiní nemají, jeví se král jako lakomý. Chce získat 

Zlatovlásku. A to ne klasickou cestou, že by ji požádal o ruku. Jednoduše vyšle sluhu Jiříka, 

aby ji přivedl. Nejen, že si nechá Zlatovlásku přivést, ještě navíc za sebe vysílá někoho jiného. 

V neposlední řadě je vyobrazen jako závistivý. Když Zlatovláska pokropí Jiříka živou vodou, 

stane se Jiřík ještě mladším a krásnějším, než byl. Král po takové proměně svého vzhledu také 

zatouží. Vzhled je pro něj tedy velmi důležitým atributem.

Zlatovláska je mladá žena, která má zlaté vlasy. Je stavěna do pozice objektu, se kterým 

je obchodováno – je nabízena otcem výměnou za jiný ekvivalent. Je postavou, která svou 

objektifikaci přijímá a v podstatě s ní souhlasí. Nijak neprotestuje, když ji otec Jiříkovi dává 

pro jeho krále za nevěstu. Pomůže svému milovanému Jiříkovi z nesnází a oživí ho. Králi, 

kterého očividně nemiluje, takto nepomůže. 

Genderový a mocenský řád

Zlatovláska je stavěna do pozice objektu. Jiřík ji má získat pro svého krále. Uplatňuje tak 

svou moc. Nedává jí možnost svobodné volby, ale ne čistě ze svého rozhodnutí, ale z nutnosti 

splnit příkaz svého krále. Stejně tak jí nedává možnost svobodné volby její otec. Ten ji nabízí 
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jako odměnu za splnění úkolů. Nezdá se ale, že by proti tomuto zacházení Zlatovláska 

protestovala. Spíše svou roli, kdy o ní má Jiřík usilovat a získat ji, přijímá. Téměř je ráda, že ji

nějaký muž získal. Ovšem role manželky krále, který o ní neusiloval, se jí nezamlouvá. Pokusí 

se totiž oživit muže, který o ní skutečně usiloval. Zlatovláska, ačkoli je postavou pasivní, která 

přijímá svůj úděl, sama v jistém slova smyslu zasahuje do děje. Když král nechá Jiříka 

popravit, vyžádá si jeho tělo, které oživí. Tento akt je možné interpretovat jako akt darování 

života, který náleží ženě jako ploditelce (Beauvoir, 1967). Tento fakt posiluje moment, kdy se 

král nechá popravit, ale jeho služebníci (pravděpodobně muži) ho vzkřísit nedokáží.    

Jiřík je postava, která je aktivní, vydává se do veřejné sféry, ale přesto nedisponuje mocí 

ani není zcela svobodný ve svém rozhodování. Je naopak podřízený moci svého krále. Moc, 

kterou uplatňuje nad Zlatovláskou (tím, že ji získává pro svého krále, aniž by jí dal prostor 

pro své vlastní rozhodnutí), nepochází z jeho osoby, ale z osoby krále. Získává ji tím, že plní 

úkoly uložené jejím otcem. Pak ji jako předmět přináší svému králi a odevzdává mu ji. Tím se 

podílí na její objektifikaci. Jiřík se vydává do světa, aby usiloval o získání ženy. Je motivován 

záchranou před pomstou krále. Nezvykle je tato postava vyobrazena v činnostech jak 

maskulinního (např. jízda na koni) tak i femininního (např. vaření, nalévání vína) charakteru. 

Jiřík je také osobou, která zachraňuje druhé, což opět připadá spíše mužům. Je zajímavé, že 

zachraňuje zvířata, aby je navrátil do jejich přirozeného stavu. Tento akt je možné interpretovat 

jako pomoc přírodě. U mužů se ale spíše setkáváme s činnostmi, kterými si přírodu podmaňují 

nebo jí využívají ke svým účelům. (Ortner, 1974)

Král disponuje mocí nejen nad ženami, ale i nad muži. Na doprovodné ilustraci je 

vyobrazen v královském trůnu, což jeho mocenské postavení ještě posiluje. Sám sebe situuje 

do pozice, kdy vlastní jiné osoby. To je patrné z toho, že chce přivést Zlatovlásku, jako by 

nebyla samostatnou a autonomní bytostí, ale majetkem. Jeho touhou je rozumět zvířatům, což 

je možné interpretovat jako snahu rozumět přírodě a podmanit si ji. Král je vyobrazen při jízdě 

na koni, což je činnost vyhrazená mužům. Protože vyjíždí na projížďku, není jeho mobilita 

omezena. Nespoutanost a svoboda se u něj projevuje i v možnosti dělat svobodná rozhodnutí. 

3. 1. 13. Král Tchoř

Pohádka pojednává o jedné slepičí obci. V ní vše řídil starší kohout. Jednou chtěli v této 

obci zvolit svého krále a hádali se, kdo jím bude. Nakonec vybrali pana Tchoře. Tchoř proti 

tomu nic neměl a slíbil, že je ochrání a všichni se budou mít dobře. Zanedlouho ale začal  

toužit po slepičí krvi. Vymyslel lest. Povolal k sobě jednoho kohouta, kterého se zeptal, zda 

něco necítí. Ten po pravdě řekl, že cítí hrozný zápach. Tchoř se rozzlobil, kohouta zakousl a 
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vysál z něj krev. Po nějaké době zavolal dalšího kohouta, který viděl mrtvé tělo toho prvního. 

Tušil lest a dostal strach. Tchoři řekl, že cítí krásnou vůni. Tchoř i jemu ukousl hlavu a vysál

z něj krev. Pozval i třetího kohouta. Ten dělal, že si dvou mrtvých kohoutů nevšiml a řekl, že 

má rýmu a nic necítí. Tchoř mu dal milost. 

Kvantitativní analýza

V příběhu vystupuje jedna hlavní postava, kterou je pan Tchoř. Počet vedlejších postav 

nelze určit, neboť není v příběhu uveden. Pan Tchoř je postavou aktivní. Ačkoli se jedná 

o postavu zvířecí, je Pan Tchoř postava antropomorfizovaná, neboť jedná jako postava lidská. 

Z oslovení „Pan Tchoř“ je patrné, že se jedná o postavu mužskou. Hlavní a jedinou aktivní 

postavou této pohádky je pak antropomorfizovaná mužská zvířecí postava.

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Ačkoli jsou všechny postavy příběhu zvířata, vykazují jisté lidské, maskulinní a 

femininní rysy. V zásadě se setkáme s třemi typy postav – s kohouty, se slepicemi a panem 

Tchořem. Slepice i kohouti žijí společně ve slepičí obci, která by se dala přirovnat k nějakému 

jinému typu územní samosprávy, ve které žijí lidé.

Kohouti jsou nositeli maskulinních rysů. Chovají se dominantně. Obzvláště pak ten 

kohout, který celou obec řídí. Kohouti se mezi sebou hádají o to, kdo bude zastávat nejvyšší 

rozhodovací pozici. Hádka se skončí rvačkou, při které mnozí z nich utrží četné rány. 

Váženější slovo má starší kohout a jeho názor všichni ostatní nakonec respektují. Rod 

podstatného jména kohout a projevy chování naznačují podobnost kohoutů s muži.

Slepice zaujímají submisivní postavení. Podrobují se kohoutům a neúčastní se jednání 

o novém králi. Z rodu podstatného jména slepice a ze submisivní pozice lze usuzovat, že 

slepice jsou postavy podobné ženám.

Tchoř je postava vypočítavá, ulhaná a krvelačná. Lstivě se snaží získat svou kořist z řad 

kohoutů. 

Genderový a mocenský řád

Není pochyby, že slepičí obec má podobnou hierarchii a společenské uspořádání, jako 

lidská společnost. Co která slípka vyhrabala, sezobala sama; když však kohout něco vyhrabal, 

svolal všecky slípky a dal jen té, kterou měl nejraději.  Také někdy, když byly všechny u něho, 

tak to sezobal sám, ale běda, když se některá slípka k vůli tomu rozhněvala, hned ji klovnul a 
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navíc ji prohnal trochu po dvoře; pak byla teprve spokojena, že jí kohout aspoň něco uštědřil. 

(Erben, 1939: 113) Dominantní postavení zaujímají kohouti, jimž jsou podřízené slepice. 

Kohouti si vybírají mezi slepicemi tu, která jim je nejmilejší. O tu se starají a zabezpečují ji. 

Pokud se některá naštve, že dal kohout přednost jiné, je za to potrestána. Slepice jsou 

v submisivním postavení. Navíc je patrné, že nejlépe se má ta, která je pod ochranou kohouta. 

A tou se stane jen ta, která je kohoutovi nejmilejší, tedy udělá na něj nevětší dojem. 

Každý z kohoutů chce panovat obci a stát se novým králem. Je to pravděpodobně tím, že 

moc je s muži (i kohouty) spojená a nikdo nechce přijít o příležitost získat vyšší moc než 

ostatní. Dokonce se o tento post poperou. Rvačky jsou také mužskou záležitostí, kdy si aktéři 

navzájem dokazují svou sílu a statečnost – tedy svou maskulinitu (Bourdieu, 2000). Do jejich 

rozhodování slepice nikterak nezasahují a ani se o to nesnaží.

Když se do pozice nového krále dostane pan Tchoř, ihned začne svou moc ne využívat, 

ale zneužívat, a to převážně vůči kohoutům. Lstí si na nich vyžádá nelichotivou odpověď a 

za tu je pak zakousne a vysaje jim krev. Z titulu krále má také možnost udělovat milost. 

3. 1. 14. O krásné královně, která musela do smrti vládnouti sama

Jedna mladá krásná královna si vybírala ženicha. Dva z nápadníků se jí líbili a nakonec 

se pro jednoho z nich rozhodla a druhého odbyla. Ten odbytý si myslel, že kdyby nebylo toho 

druhého, stal by se on jejím manželem. Rozhodl se ho zabít v domnění, že pak bude královna 

jeho. Zabil ho na lovu a královně oznámil, že ho roztrhal divoký vepř. Ta se velice trápila a 

byla smutná a přísahala pomstu. Tušila, co se asi stalo. Na památku si z částí manželova těla 

nechala udělat číši, svícny, nohy do sedadla a pás. Pak se ten druhý začal znovu ucházet o její 

ruku. Pozvala ho na večeři a při ní mu dala hádanku, kterou, když uhodne, stane se jejím 

manželem, když neuhodne, bude o hlavu kratší. Samozřejmě ji neuhodl. Nechala ho popravit 

s tím, že pomstila smrt manžela. Od té doby až do smrti nikoho nechtěla a vládla sama. 

Kvantitativní analýza

V pohádce vystupují pouze dvě postavy. Jsou jimi královna a kralevic (nápadník, 

kterého odbyla). Poměr  ženských a mužských postav je 1:1. Hlavní postavou je královna.

Kralevic, který manžela královny zabil, je postavou vedlejší. Královna je také postavou 

aktivní. Kralevic je pak postavou pasivní. 
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Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Královna je vyobrazena jako mladá žena, jejíž kráse se žádná jiná žena nevyrovná.

Prvotní informace se týká jejího vzhledu. Je v pozici, kdy vládne celému království, což je 

činnost pro ženu poněkud neobvyklá38. Ztrátou muže je zarmoucena, ale nedá to na sobě znát. 

Je tedy citově založena, ale její pozice jí pravděpodobně nedovoluje, aby dávala city najevo. 

Jedná se o pozici, která je spíše maskulinního charakteru a proto se tak i královna chová. Touží 

po pomstě za svého milovaného muže, kterého nakonec i pomstí. Volí si pak život o samotě, 

což je pro ženu netypické.

Další postavou je kralevic, který se neúspěšně uchází o ruku královny. Je vyobrazen jako 

žárlivý. Když si královna vybere jiného muže, kralevic mu to závidí a touží mít královnu 

pro sebe. Neunese svou porážku a jejího muže zabije. Je také velmi domýšlivý a ješitný, 

protože si nepřipustí, že by královninu hádanku39 nemusel uhodnout. Domýšlivost se projevuje 

také v odpovědi na hádanku, kdy mladý kralevic myslí, že královna ho považuje za svou lásku. 

Genderový a mocenský řád

Královna je v pozici, kdy vládne království. Disponuje mocí, a to i nad muži. Ona je tou, 

která si vybírá muže. Nejen, že si jednoho vybírá, ale ostatní odmítá. Je tedy svobodná ve svém 

rozhodnutí, a to i v rozhodnutí, že nadále zůstane sama, bez muže. Tím se pak vymyká tradiční 

roli ženy, která je plnohodnotnou bytostí vedle muže (Beauvoir, 1967). Ona se této možnosti 

dobrovolně a vědomě vzdává. V křesťanské patriarchální věrouce nabádá církev ženy

ve vdovském stavu, aby se znovu nevdávaly. (Vodáková O., 2003c: 85) Je tedy možné, že 

královna je buď ženou, která se vymyká tradiční femininní roli, nebo je jen poslušnou 

křesťankou, která lpí na církevních zásadách. Pomstí smrt svého muže a má možnost nakládat 

se životem druhého, jak uzná za vhodné. 

Muži jsou zde naopak netypickým způsobem stavěni do pozice objektu a žena si vybírá 

svého manžela. Muž, kterého odmítne, se za její rozhodnutí pomstí. Pak se sám začne o její 

přízeň ucházet a chce ji získat za manželku. Chová se poněkud sexisticky. „Posaď se mi 

na kolena a já tě ovinu svýma rukama, pohleď mi laskavě v oči a dej mi políbení, potom bude 

hádanka skutkem, tvá láska jsem já sám.“ (Erben, 1939: 119) Snaží se uplatnit svou 

                                                
38 Většinu veřejných funkcí vždy zastávali muži a ženy byly od moci ve veřejném prostoru separovány. 

V případě nezbytí ovšem ženy vystupovaly také na nejvyšších postech. Jako například v případě, kdy se 
panovníkovi nenarodil syn, umožňoval zákon vládu jeho dceři. (Vodáková A., Vodáková O., 2003: 132)

39 Bettelheim uvádí, že uhodnout hádanku konkrétní ženy symbolizuje uhádnout hádanku ženy všeobecně. 
Nese s sebou sexuální podtext, protože porozumění tajemství druhému pohlaví představuje zralost 
hádajícího. (Bettelheim, 2000: 127)
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dominanci a nasměrovat jí směrem k tradiční ženské roli, kdy je žena poddána a oddána muži a 

touží ho mít po svém boku. To se mu ale nepovede.

3. 1. 15.  Pověst o studánce Litoše

Do studánky Litochy se chodily koupat tři divé ženy. Holeček se do jedné zamiloval a 

chtěl ji mít. Jednoho dne ji chytil za ruku a uháněl s ní k domovu. Linda, jak se divá žena 

jmenovala, a Holeček žili šťastně. Linda chtěla, aby jí Holeček nikdy nevyčítal, že byla divou 

ženou. Jednou byl Holeček ve městě. Linda šla ke studánce, rozhlédla se po nebi a nabrala 

vodu do džbánku. Pak nechala posekat všechno nedozrálé obilí a přivézt ho domů. Všichni si 

z toho dělali legraci a Holeček se to dozvěděl na cestě domů. Pospíchal za Lindou. Když ji 

viděl, jak držela džbán a vodou z něj kropila obilí, rozčílil se a vynadal jí do divé ženy. Linda 

na něj smutně pohlédla, vyběhla ze stodoly a zmizela. Holeček si uvědomil, že porušil slib, a 

byl nešťastný. Pár dní na to přišlo krupobití, které zničilo všechnu úrodu. Ale Holeček díky 

Lindě část úrody zachránil. Když vešel do stodoly, nedozrálé obilí bylo žluté. Naříkal, že 

Lindu vyhnal, chodil po polích a hledal ji. Marně.

Kvantitativní analýza

V pohádce vystupují pouze dvě postavy - Linda a Holeček. Hlavní postavou je Holeček, 

který si Lindu vybere jako nejkrásnější ze tří divých žen a vezme si ji domů. Linda je postavou 

vedlejší. Obě postavy považuji za postavy aktivní. Holeček si sám vybírá a bere ženu, která se 

mu líbí, čímž aktivně utváří svůj vlastní život. Linda je postavou aktivní v tom smyslu, že 

zasahuje do přirozeného běhu přírody a ovlivňuje ho. 

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Holeček je vyobrazen jako mladý hospodář. Velmi se mu líbí divá žena Linda a to tak, 

že zůstane stát jako omámený, když ji poprvé spatří. Chce ji chytit a odvést domů a proto ji

den co den vyhlíží, dokud si ji skutečně domů neodvede. Nedokáže unést, že není něco 

podle něj. Nenechá si ani vysvětlit, čím bylo jednání Lindy, která sklidila nezralou úrodu, 

motivováno, a dělá ukvapené závěry. Rozzlobí se na Lindu jen pro to, že mu jiní lidé pověděli 

o nerozvážném jednání Lindy. Jedná pak v afektu a zapomene na slib, který Lindě dal, o tom, 

že ji nikdy nenazve divou ženou. Když Linda sklidí nezralou úrodu, je to čin, který není 

Holeček schopen pochopit a považuje ho za divný. Proto také Lindu nazve divou ženou. 

Dokáže ale přiznat svou chybu a svého jednání lituje. 
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Linda jako divá žena je bytost velmi blízká přírodě. Divoženky jsou bytosti spojené 

především s horami a lesem. Zpravidla mají velmi úzký vztah ke stromům a k bylinám a tím i 

k zemi. Což vysvětluje Lindinu schopnost předvídat krupobití a schopnost zachránit úrodu. 

Jsou, jak ve své práci Vodáková uvádí, vesměs dobré, neškodí, spíše lidem pomáhají. Jsou 

zpravidla velmi krásné. Mohou se zamilovat a stát se lidskou partnerkou, jejich vztah 

s člověkem je obvykle vázán určitými podmínkami, které si divá žena klade. (Vodáková O., 

2003a: 23) Linda je pravděpodobně také krásná, protože se do ní Holeček ihned zamiluje. 

Navíc je vyobrazena jako pracovitá, vlídná a dobrosrdečná.

Genderový a mocenský řád

Holeček si vyvolí jednu z divých žen, která se mu nejvíce líbí. Tu chce za každou cenu 

získat. Vezme si ji doslova násilím. Sotva se k Holečkovi na skok přiblížily, vyskočil z houštiny, 

uchopil tu, co si tolik zamiloval a uháněl sní k domovu.“ (Erben, 1939: 120) Žena je tak 

stavěna do pozice kořisti, kterou muž loví. Uplatňuje tak svou moc svobodně si vybrat, co se 

mu zachce, a to vlastnit. Holeček je vyobrazen v činnosti, kdy jde do města na nákup. Vydává 

se tak do veřejné sféry za účelem obchodování, kdežto jeho žena zůstává doma. Jedná se 

o činnost, která náleží převážně mužům. Ačkoli se oba snáší dobře, pravděpodobně zastává 

dominantní postavení Holeček. Když totiž zjistí, co Linda udělala, ihned jde a osopí se na ni. 

Nechce s ní o jejím činu ani diskutovat. 

Linda nijak neprotestuje, když si ji Holeček násilím odvede domů. Téměř to vypadá, 

jako by s „únosem“ mlčky souhlasila. Vzhledem k tomu, že si ji Holeček odnáší domů, je 

Linda stavěna do pozice objektu, případně kořisti, protože Holeček na ní skutečně „číhá“, aby 

si ji mohl odnést domů. Oba se pak doma snášejí dobře. Linda se tedy podřídila svému muži. 

Její podřízení můžeme vysvětlit nutností mít manžela a tak si zajistit alespoň určité 

společenské uznání a ekonomické zajištění. Dobrovolně se Linda podřizuje řádu, kdy žena má 

být primárně manželkou. Linda se rozhodne sklidit ještě nezralé obilí, protože jako divá žena 

dokáže předvídat přicházející krupobití. Jistým způsobem dělá svobodné rozhodnutí, které je 

zpochybněno Holečkem, který se na ní za tento čin osopí. 

Linda je z počátku vyobrazena jako svobodná divá žena. Prostorově není ve své mobilitě 

nijak omezena. V momentě, kdy se podvoluje Holečkově vůli a stává se jeho manželkou, 

svazuje ji to s prostorem Holečkova hospodářství, z něhož nikam neodchází (ani s Holečkem 

do města na nákup). 
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3. 1. 16. Vodník

V Praze žil vodník, který u břehu řeky vyvěšoval červené pentličky a kdo se k nim 

přiblížil, toho stáhl pod vodu a utopil. Chodil na jarmarky, kde ho měli prodavači v oblibě, 

protože prý přinášel štěstí v obchodě. Večer šel do hospody, kde se vždy semlela pranice, 

při které byl někdo zabit. Jednou na něj lidé nastražili provazy, do kterých se chytil. Prosil 

o propuštění, že už nikdy nic zlého neudělá. Uvěřili mu a pustili ho, za což se jim vodník 

vysmál. Jeho žena vycházela také z vody ven a spřátelila se s jednou chalupnicí. Když se 

chalupnici narodil syn, vodníkova žena mu byla kmotrou. Když chlapec vyrostl, vzala ho 

vodníková do jejich domu. Vodník nebyl doma. Chlapec ale neposlechl příkaz vodníkové, aby 

nezvedal pokličky hrnečků, a jedna duše vyletěla ven. Vodníková to poznala a chlapce rychle 

vyvedla z vody, než se vodník vrátí. Jednou u vodníka sloužila děvečka. Také nesměla žádné 

pokličky zvednout. Byla ale zvědavá a jednu odkryla. Vodník to při návratu poznal. Ona se 

přiznala a prosila za odpuštění. Odpustil jí, ale musela ze služby odejít. 

Kvantitativní analýza

V této pohádce vystupují dvě hlavní postavy - vodník a jeho žena - a několik postav 

vedlejších. Je zde zakomponováno několik dílčích krátkých příběhů, ve kterých obě postavy 

vystupují. Vodník je postavou aktivní, protože zasahuje do společenského dění a značně 

ovlivňuje (až maří) životy ostatních. Jeho žena je postavou pasivní, protože do děje nijak 

nezasahuje a pasivně přijímá události, které se stanou. 

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Vodník je specifická bytost. Vodáková ve své klasifikaci strašidel rodu mužského 

charakterizuje vodníka (příp. hastrmana) jako bytost, která je elementárním duchem vody. 

Voda, která je zpravidla ženským elementem, je spojována s mužskou postavou. Typicky 

mužskými elementy jsou spíše oheň a vzduch. Jak sama Vodáková přiznává, příslušnost 

vodníka – muže k typicky ženskému vodnímu elementu jí není jasná. (Vodáková O., 2003a: 

21-26) Je vyobrazen jako bytost, která je oblečená v zeleném fraku, z levého šosu mu kape 

voda, u levé ruky mu chybí palec a hodně huhňá. Topí lidi, navštěvuje jarmarky, aby si koupil 

hrnečky s pokličkami, a chodí do hospody. Je lstivý a vypočítavý, protože když ho lidé chytí 

do provazů za jeho špatnosti, slibuje, že už se polepší. Jakmile ho propustí, vysměje se jim, že 

mu uvěřili. Ačkoli dokáže být krutý, umí být také shovívavý a děvečce, která se podívá 

pod pokličku hrnečku, její prohřešek odpustí.  
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Vodníkova žena je vyobrazena jako přátelská. Přátelí se s jednou chalupnicí, která 

bydlela na břehu, a stane se kmotrou jejího syna. Intuitivně vytuší, že její kmotřenec, kterého 

vzala do vodního domova, i přes její zákaz odklopil víčko hrnečku. Je vyobrazena jako 

starostlivá, protože se snaží uchránit svého kmotřence před trestem, který by mu uložil vodník, 

kdyby zjistil, co provedl. 

Genderový a mocenský řád

Vodník je specifická postava. Jeho oblast působení se neomezuje pouze na vodu, ale 

také na jarmark (respektive trh) a na hospodu. Navštěvuje tedy místa veřejná a určená převážně 

mužům. Velmi pravděpodobně zastává dominantní postavení v domácnosti. Když totiž 

kmotřenec vodníkové zvedne pokličku jednoho hrnečku a vyletí z něj duše, vodníkova žena ho 

raději odvede, protože se obává trestu, který by mu její muž uložil. Dominantní postavení 

zaujímá také vůči děvečce, která u nich doma slouží. Ačkoli ji odpustí, že i ona z jednoho 

hrnečku vypustila dušičku, přesto ji donutí ze služby odejít. 

Vodníkova žena také opouští vodní obydlí. Ačkoli není explicitně řečeno, že chodila 

do veřejné sféry, jako to dělal vodník, který navštěvoval jarmarky a hospody. Spíše vycházela 

ven za svou přítelkyní chalupnicí. Stala se také kmotrou jejího syna. Toho se snažila ochránit, 

když záměrně vypustil z jednoho hrnečku duši.

3. 1. 17. Zapřené ledvinky

Jednou Pán Ježíš cestoval po Čechách. Potkal Vaška, kterého vzal s sebou. Požadoval po 

něm, aby mluvil pravdu a nelhal. U jedné vesnice slyšeli zvonění ze dvou stran. Na jedné 

zvonili na pohřeb, na druhé na svatbu. Vašek se rozhodl jít na svatbu a Ježíš se vydal 

na pohřeb. Vašek na svatbě posluhoval hostům a dostal trojník. Když se sešel s Ježíšem, ten 

mu ukázal, že dostal tři sta dolarů za vzkříšení mrtvého. Přišli pak na palouk a Ježíš poslal 

Vaška k pastýři pro beránka k obědu. Mezitím si zdříml a nechal Vaška beránka uvařit. 

Na vrchu hrnce plavaly ledvinky a Vašek je snědl. Když se pak Ježíš po ledvinkách sháněl, 

řekl Vašek, že beránek žádné neměl. Ježíš to nechal být. Zase přišli do vesnice, kde zvonili 

na dvou stranách. Tentokrát chtěl jít Vašek na pohřeb, aby si vydělal také tolik peněz. Ježíš ho 

pustil a poradil mu, jak mrtvého vzkřísí. Ale Vaškovi se to nepovedlo a lidé ho vedli k šibenici.

V tom se objevil Ježíš, který ho chtěl vysvobodit, když mu řekne, kam se poděla beránkova 

ledvinka. Vašek zapíral dál. Ježíš ho přesto osvobodil. Pak začal rozdělovat peníze na tři 

hromádky. Vaška zajímalo, pro koho je ta třetí. Prý pro toho, kdo snědl tu ledvinku. V tu chvíli 

se Vašek přiznal.
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Kvantitativní analýza

V tomto pohádkovém příběhu vystupují pouze dvě postavy. Je to Pán Ježíš a Vašek, 

pocestný, který cestuje s Ježíšem po Čechách. Obě postavy jsou postavami hlavními a zároveň 

postavami aktivními. Ženský prvek v této pohádce zcela chybí.

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení  postav

Nejedná se o klasickou pohádku. Vyskytuje se zde biblická postava Pána Ježíše. 

K problematice Pána Ježíše jako muže, kterého Hospodin vyvolil jako svého lidského 

potomka, jsem se v analýze věnovala již dříve (viz kapitola Dobře tak, že je smrt na světě). Lpí 

na mravních zásadách, z nichž nejmarkantnější je pravdomluvnost, kterou také striktně 

požaduje po Vaškovi. Ježíš je vyobrazen jako syn Boha, protože dokáže vzkřísit mrtvého, což 

„obyčejný“ člověk, jako Vašek, nedokáže. 

Vašek není biblickou postavou. Putuje s Ježíšem po Čechách. Je ze začátku vyobrazen 

jako úslužný a ochotný, protože na svatbě každému rád poslouží. Není lakomý a o svou 

odměnu se hodlá s Ježíšem rozdělit, stejně jako Ježíš se hodlá s Vaškem rozdělit 

o svou odměnu. Nedokáže odolat pokušení a sní za Ježíšovými zády ledvinku beránka, kterého 

dostali a chtěli se o něj podělit. I když Ježíš ví, že to udělal, Vašek se za žádnou cenu nechce 

k tomuto činu přiznat. Pravděpodobně se stydí za to, že nejen porušil slib, který Ježíši dal, že 

nebude lhát, ale také za to, že Ježíše podvedl a snědl jeho oblíbenou ledvinku. Pravdu nepřizná 

ani na šibenici, ze které ho chce Ježíš zachránit, pokud se ke krádeži ledvinky přizná. Nakonec 

se přizná až v případě, kdy z něj Ježíš pravdu vymámí lstí. V neposlední řadě je Vašek 

vyobrazen jako mladík, který chce umět křísit mrtvé jako Ježíš. 

Genderový a mocenský řád

Obě postavy jsou aktivní. Ježíš a Vašek jsou poutníci. To je činnost vyhrazená zpravidla 

mužům. Také se při ní dostávají do veřejné sféry. Ježíš se mimo to věnuje kříšení mrtvých. 

Vašek se chce této činnosti naučit a je tedy zřejmé, že věří tomu, že se Ježíši může vyrovnat. 

Obě postavy se zdají být ve svém jednání a rozhodování svobodné. Pokud se rozhodují, 

kdo z nich půjde na pohřeb a kdo na svatbu, dokonce nechá Ježíš Vaška volit jako prvního. 

Ježíš se snaží učinit z Vaška pravdomluvného člověka jistým způsobem ho formuje. Diktuje 

pravidla, kterým se má podřídit. Vašek se podřídit nechce, protože se za žádnou cenu nechce 

přiznat ke svému činu. Přizná se až v případě, kdy ho Ježíš přelstí a donutí ho říci pravdu.  
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3. 1. 18. Shrnutí

Jakým způsobem je gender konstruován?

Téměř ve všech pohádkách je gender konstruován jako dichotomní kategorie. Zpravidla 

se setkáme se striktně ohraničenou femininitou a maskulinitou, které jsou ve vzájemném 

protikladu a nedochází k jejich vzájemnému prolínání. Pouze v ojedinělých případech se 

můžeme setkat s tím, že femininita nebo maskulinita zahrnuje atributy opačného genderu. Je 

tomu například v pohádce „O krásné královně, která musela do smrti vládnouti sama“, kde 

královna vykazuje i jisté maskulinní atributy, jako například možnost svobodné volby, touha 

po pomstě nebo neprojevování citů navenek. V této pohádce je femininita zcela výjimečně 

dominantní kategorií, jako je tomu ještě v pohádce „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“, kde se 

setkáváme se sudičkami, předpovídajícími a ovlivňujícími osudy druhých. V pohádce 

„Jezinky“ je femininita konstruována jako zcela záporná. V mnohých případech je také 

vyvráceno esencialistické vnímání genderu. Například v pohádce „Sedlák mudrc“ je 

zpochybněno esencialistické chápání maskulinity jako genderu, jemuž je vlastní rozum a 

racionální zvažování. Gender ale působí jako kategorie jistým způsobem daná a neměnná.

Jaké je zastoupení mužských a ženských postav v kategoriích: hlavní postava, vedlejší postava, 

aktivní postava a pasivní postava?

Z kvantitativní analýzy vyplynulo, že genderový diskurz pohádek Karla Jaromíra Erbena 

staví ženy do znevýhodněné pozice. Z celkového počtu pohádkových postav jich je 43 

mužských a 33 ženských. V převážné většině pohádek převyšuje počet mužských postav počet 

ženských postav. Mužským postavám je tak věnováno mnohem více prostoru a ženám méně. 

Pouze u čtyř pohádek ze sedmnácti je tomu naopak a u čtyř pohádek je počet žen a mužů 

vyrovnaný. Jakousi raritou je pohádka Hrnečku, vař!, kde vystupují pouze ženské postavy. 

Bohužel je taková pohádka jedinou ze všech sedmnácti analyzovaných. Mnohem markantnější 

nerovnosti jsem však objevila při analýze hlavních, vedlejších, aktivních a pasivních postav.
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Tabulka č. 1 – Počet pohádkových postav podle pohlaví (v kategoriích počet postav 

celkem, počet hlavních a vedlejších postav, počet aktivních a pasivních 

postav) v knize Nejkrásnější pohádky a pověsti od K. J. Erbena

Počet  
postav

Hlavní 
postavy

Vedlejší 
postavy

Aktivní 
postavy

Pasivní 
postavy

Název Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy
Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký

6 1 4 0 2 1 5 0 1 1

Rozum a Štěstí 3 1 1 0 2 1 2 0 1 1
O třech přadlenách 1 6 0 4 1 2 0 4 1 2
Otesánek 2 2 1 0 1 2 2 2 0 0
Dobře tak, že je smrt 
na světě

3 1 1 0 2 1 1 0 2 1

Jezinky 2 3 1 0 1 3 1 0 1 3
Hrnečku – vař ! 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3
Jirka s kozou 5 4 4 0 1 4 4 0 1 4
Pták Ohnivák a liška 
Ryška

4 1 1 0 3 1 3 0 1 1

Sedlák mudrc 3 1 1 0 2 1 3 0 0 1
Tři zlaté vlasy děda 
Vševěda

5 6 1 0 4 6 3 3 2 3

Zlatovláska 3 1 1 0 2 1 3 0 0 1
Král Tchoř 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
O krásné královně, 
která musela do 
smrti vládnouti sama

1 1 0 1 1 0 0 1 1 0

Pověst o studánce 
Litoše

1 1 1 0 0 1 1 1 0 0

Vodník 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
Zapřené ledvinky 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Celkem 43 33 21 8 22 25 32 11 11 22

V převážně většině pohádek jsou hlavní postavou muži. Pouze u čtyř pohádek sehrávaly 

hlavní roli také ženy (z toho ve třech pohádkách nebyla hlavní postavou také postava mužská). 

Téměř vyrovnaný poměr mužů a žen byl v kategorii vedlejších postav (konkrétně 22:25). 

Z toho vyplývá, že hlavní úlohy, na které se váže spojitost s dějem, jsou dominantou mužů a 

ženy jsou pak v této zastoupeny v menším množství. Vypadá to, jako by se jich „chod světa“ 

příliš netýkal, protože dějové struktury se odvíjejí výhradně kolem mužských postav.

Aktivními postavami Erbenových pohádek byly převážně muži (celkem 32 postav). Pouze 

v pěti pohádkách byli aktivními postavami ženy, jejichž celkový počet byl 11. Pasivními 

postavami pak bylo 11 postav mužských a 22 postav ženských. Je patrné, že aktivita je 
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převažující charakteristikou mužů. Ačkoli některé pasivní ženské postavy byli částečně 

aktivní, přesto u nich pasivita převládala a stala se jejich dominantní charakteristikou. 

Jaké genderové stereotypy jsou dětem předkládány ve vybraných pohádkách?

Také kvalitativní analýza odhalila mnohé genderové nerovnosti. V samotném 

vyobrazení postav jsou v mnohých případech patrné genderové stereotypy. Ženy jsou téměř 

ve všech pohádkách primárně vyobrazeny na základě vnějšího vzhledu, jsou nositelkami 

žádoucích femininních vlastností, jsou pasivní a velmi často situovány do pozice objektu, 

konají činnosti tradičně pojímané jako femininní, pohybují se v soukromé sféře, jsou 

spojovány s přírodou, nemají možnost svobodné volby a rozhodnutí. Pokud mají jiné než 

žádoucí femininní vlastnosti, jsou velmi často odstraněny nebo potrestány, a to ze strany mužů.

V pohádce „Jezinky“ se setkáme s ženskými postavami, které mají pouze záporné femininní 

charakteristiky. Ony jsou za ně ale potrestány naprostou destrukcí, tedy usmrcením, a 

vyhnanstvím. Stereotypně jsou ženy většinou vyobrazovány jako krásné, matky pečující 

o děti nebo o ostatní potřebné, manželky podřizující se vůli svého manžela či dcery podřizující 

se vůli otce, domácí hospodyně nebo jako ženy vykonávající domácí práce. Muži jsou 

zpravidla vyobrazováni na základě svých vlastností a činů, jsou zpravidla nositeli žádoucích 

maskulinních rysů, pohybují se ve veřejné sféře, jsou aktivní a disponují mocí, jako i možností 

svobodné volby. Ačkoli i mužské postavy mají v některých pohádkách negativní maskulinní 

rysy, jejich potrestání ale nepřichází ze strany žen, případně jiných mužů, ale jaksi přichází 

„samo od sebe“. Stereotypně jsou muži zpravidla vyobrazováni jako stateční hrdinové, 

vydávající se na dobrodružné výpravy, obývající veřejný prostor a mající možnost 

rozhodování a svobodné volby.

Jak jsou postavy vyobrazovány? Zapadají postavy do tradičních genderových rolí nebo se jim 

vymykají?

Zdá se, že Erbenovy pohádky vyobrazují téměř všechny postavy genderově 

stereotypním způsobem, většina postav nese genderově stereotypní charakteristiky femininní 

nebo maskulinní a zapadá do rigidních genderových rolí. Jen ve výjimečných případech 

dochází k prolamování hranic tradičních genderových rolí. Pouze v jedné pohádce je do pozice 

objektu stavěn muž. Královna z pohádky „O třech přadlenách“ jako odměnu nabízí svého syna 

mladé dívce. Nicméně ani on není pouze pasivní postavou, neboť v závěru pohádky uplatňuje 

moc a dává příkaz své mladé manželce. V pohádce „O krásné královně, která musela do smrti 

vládnouti sama“ má žena možnost použít moc a možnost svobodného rozhodnutí. Dokonce 
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tuto moc uplatňuje nad muži. Ženskými postavami, jejichž rozhodnutí musí druzí (včetně 

mužů) respektovat, jsou sudičky a smrt. Nutné je ale dodat, že jde o démonické postavy, nikoli 

o „skutečné lidské“ postavy. Pouze ve třech pohádkách se pak setkáme s ženskými postavami, 

které jsou ekonomicky nezávislé na mužích. Jednou z nich je královna z pohádky „O krásné 

královně, která musela do smrti vládnouti sama“, dalšími jsou pak chudé vdovy. Královna si 

živobytí nemusí nijak zajišťovat. Chudé vdovy si zaopatřují živobytí nejrůznějšími způsoby. 

Z jejich neblahé životní situace je ale patrné, že trpí chudobou a nejsou schopné si dostatečné 

živobytí zajistit samy. V pohádce „O třech přadlenách“ hlavní hrdinka odmítá přijmout jeden 

z hlavních žádoucích femininních atributů, kterým je pracovitost, a není za to nijak potrestána, 

neboť jí tři přadleny pomohou tento poklesek před královnou utajit. Přestože se v ojedinělých 

případech postavy vymykají rigidním genderovým rolím, převážná většina postav do těchto 

rolí zapadá.

Jak je konstruován genderový a mocenský řád? Dochází k jeho narušování? Pokud ano, jak je 

toto narušení vnímáno? Reprodukují pohádky patriarchální genderový řád?

Genderový řád většiny pohádek je založen na existenci dvou protikladných genderů, 

které jsou hierarchicky uspořádané a v nichž dominantní postavení zaujímá maskulinita a 

submisivní postavení zaujímá femininita. Mezi oba gendery je nerovnoměrně rozdělena také 

moc. Pouze ve třech pohádkách zaujímá femininita dominantní postavení vůči maskulinitě. 

V pohádce „O třech přadlenách“ je tento stav jen dočasný, dokud královnin syn nezaujme 

pozici krále. V pohádce „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“ jsou to sudičky, které zaujímají 

dominantní postavení. To je králem vnímáno velmi negativně, snaží se jejich moci odporovat, 

ale není mu to nic platné. Ostatní postavy jejich moc přijímají bez odporu. Také v pohádce „O 

krásné královně, která musela do smrti vládnouti sama“ se dominantní postavení královny 

nelíbí odmítnutému uchazeči o její ruku, snaží se jí nasměrovat do submisivní pozice, ale ani 

jeho pokus není úspěšný. Přesto ale převážná většina pohádek kopíruje tradiční patriarchální 

řád a přispívá tak k jeho reprodukci.

3.2. Božena Němcová: „Pohádky“

Výbor pohádek Boženy Němcové nazvaný velmi jednoduše, přesto výstižně, „Pohádky“ 

vydal v roce 1934 v Olomouci nakladatel a knihkupec R. Promberger. Doprovodné ilustrace 

pocházejí od F. Doubravy. Kniha obsahuje celkem sedmnáct pohádek. Každá z nich byla 
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podrobena analýze. Pouze poslední pohádka nazvaná „Povídka bez konce“ je spíše jakousi 

hříčkou, kterou dle návodu mají dospělí vypravovat dětem. Proto není do analýzy zahrnuta. 

3. 2. 1. O Popelce

Popelka byla jednou ze tří dcer chudých rodičů. Byla pracovitá a všechna domácí práce 

spočívala na ní. Její sestry byly líné a proto se jich chtěli rodiče zbavit. Třikrát je všechny tři 

odvedl otec do lesa a zanechal je tam. Dvakrát se jim podařilo díky radám tety, které dostala 

Popelka, najít cestu zpět domů. Potřetí se už domů nevrátily. Díky Popelce cestu z lesa našly a 

dostaly se k zámku. V něm bydlel Lidojed a Lidojedka, kteří je u sebe nechali ve službě. Dívky 

to po čase omrzelo a rozhodly se pány zabít. Začaly v zámku vládnout a z Popelky se stala 

služka. Sestry se jen fintily a jezdily nakupovat do města. Jednou se setry vydaly na hostinu, 

kterou pořádal princ. Když sestry odjely, našla Popelka zvláštní místnost ve sklepě, kde byly

troje krásné šaty a mnoho doplňků a drahých věcí, stejně jako kůň. Jedny z nich si oblékla, 

sedla na koně a jela na slavnost. Princ měl ten večer oči jen pro ní a byl uchvácen její krásou. 

Když se připozdívalo, Popelka utekla. Druhý den, stejně jako třetí, se situace opakovala. Třetí 

den princ nechal natřít schody pryskyřicí a když Popelka odcházela, uvízl v ní její pantoflíček. 

Další den se měly všechny panny a paní sejít v zámku a ta, která obuje pantoflíček bude 

princovou manželkou. Popelka se tam také vydala a jako jediná pantoflíček obula. Princ byl 

rád, že našel svou vyvolenou. Sestry mohly zlostí puknout. Po svatbě Popelka řekla princi 

o pokladech, které nalezla a pro které dojeli. Sestry je chtěly také získat a vydaly se do zámku. 

Když našly ve sklepě dvířka, otevřely je násilím, protože neměly klíč. Nabraly si mnoho 

drahých šperků a kamenů. Ale u dveří na ně vyskočily dvě velké černé kočky, pověsily se jim 

na krk a poškrábaly je do obličeje, až obě bez sebe upadly na zem a onemocněly z toho. 

Kvantitativní analýza

V této pohádce se setkáme s devíti postavami, kterými jsou Popelka, její dvě sestry, otec, 

matka, teta, Lidojed, jeho žena a princ. Poměr mužů a žen je 3:6. Hlavní postavou je Popelka. 

Ostatní postavy jsou postavami vedlejšími. Hlavní postavou je žena a poměr mužů a žen 

v kategorii vedlejších postav je 3:5. Popelka je postavou částečně aktivní, částečně pasivní. 

Zpočátku je aktivní, sama se snaží dostat sebe i sestry z lesa a ovlivnit tak svůj vlastní život. 

Když se sestrami zabijí Lidojeda a jeho ženu, stane se opět postavou pasivní, která se podřizuje

osudu. Aktivní začne být opět v momentě, kdy nalezne krásné šaty a vydává se na hostinu. 

Proto ji považuji za více aktivní, než pasivní. Sestry Popelky jsou také nezvykle aktivními 

postavami, protože se nejen účastní společenského dění, ale také ovlivňují a utvářejí svůj život 
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a život Popelčin. Stejně tak ovlivňuje radami život Popelky její teta a proto i ji bychom mohli 

pokládat za aktivní. Za aktivního bychom mohli také považovat otce Popelky, který se snaží 

„zbavit“ svých dcer, aby nezatěžovaly živobytí jeho a jeho manželky. Poměr mužů a žen jako 

aktivních postav je 1:4. Ostatní postavy jsou pasivní. Poměr mužů a žen v této kategorii je 2:2.

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Popelka dostala jméno proto, že byla celá špinavá od popela, neboť byla celý den 

v kuchyni při hrubé práci.40 Primární informace se týká jejího vzhledu. Popelka je pracovitá a 

ochotná, pokud jde o vykonávání domácích prací. Ačkoli si z ní sestry dělají služku, ona proti 

tomu neprotestuje. Je dobrosrdečná, přívětivá a nikomu nepřeje nic zlého. Nedá příliš na rady 

tety a řídí se spíše svým srdcem, než rozumem, když své sestry přivede z lesa zpět. Na druhou 

stranu je ale racionální bytost, která používá při řešení problému svůj rozum, jako v případě, 

kdy se snaží najít cestu z lesa. Na rozdíl od sester je spíše skromná. Je citově založena,

do prince se zamiluje a je ráda, když princ miluje ji a dává jí to něžnými slovy najevo.

Sestry jsou vyobrazeny jako krásné a v ženských uměních vyučené. Primární informace

je zaměřena na vnější vzhled a informace o povahových vlastnostech se zdají být druhotné. 

Jsou velmi líné, doma nic nedělají, péči o živobytí nechávají rodičům a Popelka jim musí vše 

udělat. Místo vděku ji za to neustále trýzní. Jsou marnotratné, rády se parádí a šlechtí, oblékají 

do drahých šatů a zdobí šperky. Snaží se tak udělat ze sebe krásné a pasivní předměty, kterým 

se žena má stát, pokud chce získat muže. (Beauvoir, 1976) Nevykonávají činnosti 

v domácnosti, které by měly ženy vykonávat. Změna nastane, když slouží na zámku u lidojeda

a jeho ženy. Ale poté, co je zabijí, se opět vrací k nicnedělání, šlechtění41 a nechávají se 

obsluhovat. Jsou žárlivé na jiné ženy, které jsou u mužů úspěšnější. Proto, aby získaly přízeň 

muže jsou ochotné udělat cokoli. Dokonce si deformují nohy42, aby oblékly pantoflíček, jehož 

majitelka se stane princovou manželkou. Jsou závistivé a druhým štěstí nepřejí. Touha po 

majetku se jim stane osudná. Díky chamtivosti jsou zohyzděny v obličeji. Znamená to 

pro ně velkou ztrátu. 

                                                
40 Popelka je v pohádce vyobrazena jako „služka“ s nízkým postavením, která je ponižována svými sestrami. 

Bettelheim uvádí, že ještě před vznikem pohádky (první písemný záznam je z 9. století našeho letopočtu), 
“žít v popelu“ znamenalo ponížené postavení v porovnání se sourozenci. (Bettelheim, 2000: 232) Ale tento 
ponižující stav života v popelu není tak jednoznačný. Jak Bettelheim dále uvádí, v dřívějších dobách bylo 
postavení strážkyň ohniště, tzv. „vestálek“, jedním z nejoceňovanějších. (Bettelheim, 2000: 249)

41 Zahálka byla ženám tolerována obzvláště pokud  byla naplňována tancem, zpěvem, dlouhým krášlením, 
tlacháním a klevetami apod. (Vodáková A., 2003: 157)

42 Tento prvek odkazuje na starý čínský zvyk, kdy byla ženám záměrně bandážovaná chodidla, aby byla co 
nejmenší. Malé chodidlo bylo znakem ženské ctnosti a krásy (Bettelheim, 2000: 231)
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Princ je krásný mladý muž. Nechá se učarovat krásou mladé Popelky. Z příběhu 

vyznívá, že to není jeho poklesek, ale vina Popelky, kterou vnímá spíše jako ozdobu, než 

osobnost. Kdo jsi, krásná panno,“ tázal se jí, „jež přicházíš, abys hostinu okrášlila svou 

přítomností?“ (Němcová, 1934: 16) Je okouzlen její krásou a zamiluje se do ní. Chce ji získat 

za každou cenu a proto na ní nastraží past. Získá tak její pantoflíček, podle kterého ji chce najít. 

Nehledá ji ale sám, jen čeká, až se jeho majitelka sama přihlásí.

Matka a otec jsou postavy, kterým vadí lenost a marnotratnost jejich dcer. Mají strach, že 

přijdou díky nim na žebrotu. Proto se domluví, že je otec zavede do lesa, kde je nechá. Matka 

Popelky popírá jakýkoli stereotyp matky pečující o své děti a chránící je. Nechá otce, aby je 

zavedl do lesa a nechal je tam. 

Lidojed a lidojedka jsou specifické postavy. Prvotní informace o lidojedce je zaměřena 

také na její vnější vzhled. Je vyobrazena jako „baba tak škaredá, že se jí [Popelka a její sestry] 

náramně ulekly. Hlavu měla jako opálku, oči vypoulené, vlasy ježaté a tělo tak tlusté, že by ji 

všecky tři nebyly mohly obsáhnout.“ (Němcová, 1934: 10) Na doprovodné ilustraci je 

vyobrazena jako shrbená stařena. Přesto lidojedka vykazuje femininní rysy. Nejznatelněji 

touhu šlechtit se a líbit se. Nechává se od Popelčiných sester česat a pěkně oblékat. 

Pravděpodobně se stará o domácnost, protože uvítá, když se jí sestry nabídnou, že jí budou 

sloužit. Svého muže se snaží obelhat, když tuší, že má na zámku nějaké lidi. Lidojedka je také 

vypočítavá a myslí na svůj prospěch, když přijme Popelku a její sestry do služby. Lidojed je 

vyobrazen jako hrůzu nahánějící muž. Na dopravné ilustraci je vypodobněn jako starý zavalitý 

muž, s šedými vlasy a vousy, který sedí u stolu, na němž jsou (pravděpodobně lidské) kosti. 

Ačkoli z textu vyznívá, že je velmi obávaný lidojed, z něhož má i vlastní žena strach, není 

explicitně vyobrazen, jak pojídá jiné lidi. 

Genderový a mocenský řád

V rodině Popelky je možné vidět, že muž má zásadní slovo a jeho žena s ním souhlasí. 

I v případě, pokud se chtějí zbavit vlastních dcer. Žena s rozhodnutím muže souhlasí a 

z počátku do něj nezasahuje. Když se později snaží vymluvit mu jeho záměr, otec si stojí 

za svým. Svou si také prosadí a matka s tím nic nedělá. 

Taktéž v rodině lidojeda a jeho ženy je patrné dominantní postavení muže. Lidojed 

zastává v rodině dominantní postavení vůči své ženě, která z něj má patrný respekt, a proto se 

snaží nerozčilovat ho tím, že mu řekne o lidech, kteří jsou na jejich zámku. Žena se snaží 

ze strachu svého muže obelhat. Což se jí nepovede, protože její muž lež prokoukne a ona 

ze strachu z jeho zloby poví pravdu. Lidojed se vydává do města, aby tam sehnal potravu, 
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zatímco jeho žena zůstává doma. Navštěvuje tedy veřejnou sféru, aby obstaral pro sebe a svou 

ženu živobytí, a jeho žena je uzavřena v domácím prostoru a nevychází z něj. Lidojed se chce 

překvapivě od Popelky naučit péct chléb, což je pro muže činností neobvyklou. K tomu ale 

nedojde, protože Popelka a její sestry Lidojeda i jeho ženu zabijí. 

Popelku můžeme vidět v typicky ženských činnostech, jako péče o domácnost a 

vykonávání domácích prací, péče o své sestry, oblékaní se do pěkných šatů apod. Nezvykle 

vykonává i aktivity, které jsou zpravidla určeny mužům - leze po stromě, aby našla cestu ven 

z lesa, jezdí na koni tak dobře, že ji ani princ nedohoní. Protože vykonává domácí práce, je se 

sférou domácnosti spjata. Tuto práci vykonává zdarma a nemůže se nijak osamostatnit. 

Dostává se sice i do veřejné sféry na zámek, ale pod jinou identitou.

Když Popelka najde krásné šaty ve sklepě, neváhá, oblékne si je a vyrazí na hostinu, kam 

jely její sestry. Když si oblékne šaty, dojde k proměně jejího vzhledu a tím k proměně její 

osobnosti. Z děvčete od popela se stává krásná mladá dáma, což se odrazí v jejím sebevnímání 

a následně v chování. Po tabuli se tancovalo; ale princ neměl již pro nic jiného ani očí ani 

mysli než pro krásnou cizinku. Nepodivoval se krásnému šatu, skvělým diamantům, viděl jen 

její krásu, naslouchal jen milým zvukům, které jí tak libě se rtů splývaly. Ale Popelka se 

opravdu sama sobě divila, kde se to v ní vzalo. Co se jí princ ptal, a toho bylo hezky mnoho, 

na všecko mu tak rozumně, tak vtipně a odvážně odpovídala, jako by byla na vysokých školách 

cvičena. Co na sebe královský šat oblekla, byla celá jiná. (Němcová, 1934: 17) Její identita se 

mění vlivem jejího vzhledu, který ovlivňuje to, jak ji vnímají druzí. Princi skutečnou identitu 

nechce odhalit. Nakonec odhalí, že pod její každodenní identitou děvčete od popela se skrývá 

krásná dívka, do které se princ zamiloval. Chce, aby princ poznal, že krása není vše. Proto 

za ním přijde jako prostá dívka a teprve pak prozradí, že dívkou v krásných šatech je ona.

Když se Popelka setkává s princem, zdá se, že má díky kráse moc nad princem, který je 

jí učarován. Nicméně má také on moc nad ní. Snad proto, že každá žena chce mít muže a on si 

je toho vědom. Poplete jí hlavu tím, jak se k ní chová. Dává jí najevo, že je pro něj zajímavá a 

tím si ji k sobě připoutává. Chce ji získat za každou cenu a nechce ji nechat odejít. Díky jejímu

pantoflíčku, který získal lstí, se může pokusit ji najít. Nehledá ji přímo aktivně. Nechá všechny 

ženy, aby přišly k němu na zámek a pantoflíček ozkoušely. Tím směruje jednání všech 

vdavekchtivých dívek a dam (včetně Popelky) jistým směrem. 

Popelčiny sestry jsou postavy, které nevykonávají práce spjaté s domácností a nejsou 

s touto sférou svázány. Naopak se vydávají do města na nákupy. To je činnost vyhrazená spíše 

pro ženy, ale odehrává se ve veřejné sféře. Dále se pak účastní královské hostiny a plesu, čímž 

se aktivně zapojují do společenského dění.
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3. 2. 2. Čertův švagr

Petr byl mladík, který už nikoho neměl, jen macechu, která ho nemohla vystát a tak mu 

nedala žádné dědictví. On si vzal jen stříbrný prsten po mamince a šel do statku své tety. 

Macecha to šla oznámit vrchnímu kancléři, který za trest nechal Petra odvést na vojnu. Petr 

měl odmala zášť proti vojákům. Když jednou dostal několik hodin dovolenou a šel ven do polí, 

rozhodl se, že už se na vojnu nevrátí. Šel k tetě, od které si vzal jídlo a své šaty, a vydal se

hledat službu. Mnoho lidí ho odmítalo a posílalo k čertu. Čert ho také nakonec k sobě 

do služby vzal. Když uběhlo sedm let, Petrovi služba skončila. Čert mu dal pytlík, který sypal

tolik dukátů, kolik Petr chtěl, a dal mu radu, aby se zatím nemyl ani nečesal a zůstal, jaký je. 

Na zemi se každý Petra bál, protože vypadal jako čert. Také hospodský, který nechal 

obsluhovat Petra svým pacholkem. Petr mu dal za odměnu peníze. Peníze také začal rozdávat 

všem potřebným. Tamní kníže byl velmi zadlužen, protože jeho dvě dcery byly rozhazovačné. 

Pouze třetí dcera byla hodná, líbezná a skromná. Proto požádal Petra, aby mu dal nějaké 

peníze. Petr slíbil knížeti, že mu je dá, ale chtěl za to jednu z jeho dcer. První dvě dcery byly 

proti, třetí dcera přistoupila na tuto podmínku, jen aby zachránila otce. Petr přišel druhý den 

do zámku a když Angelina uviděla svého nastávajícího, omdlela. Petr jí řekl, že se nemá bát, 

dal knížeti peníze a společně domluvili svatbu. Pak šel Petr do lesa, zavolal čerta a chtěl zpět 

svou podobu. Za našetřené dukáty si pak jel koupit majetek. S celým majetkem a krásný přijel 

za Angelinou a stal se jejím mužem.

Kvantitativní analýza

Celkem se zde objevuje deset postav - Petr, macecha, teta, čert, hospodský, jeho 

pacholek, kníže, Angelina a dvě starší dcery knížete. Poměr mužů a žen je 5:5, tedy 

vyrovnaný. Čert je nadpřirozená bytost, ale rodu mužského a proto bude jako mužská postava 

do analýzy zahrnut. Hlavní postavou je Petr. Ostatní postavy jsou vedlejší a panuje zde poměr 

mužů a žen 4:5. Petr je také postavou aktivní, protože se sám zapříčiní o získání kouzelného 

měšce, díky kterému pak pomáhá všem potřebným a získává také svou nevěstu. Aktivní 

postavou je také čert, který svým zásahem ovlivní Petrův život. Částečně aktivní postavou je 

Petrova macecha, která se zapříčiní o to, aby byl Petr bezdůvodně potrestán. Poměr mužů a žen 

jako aktivních postav je 2:1. Ostatní postavy je možné považovat za spíše pasivní. 

Nejpasivnější postavou je Angelina, nejmladší dcera knížete, která přijímá podmínku Petra, že 

jedna z dcer knížete se musí stát jeho ženou. U pasivních postav je poměr mužů a žen 3:4.
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Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Petr je mladík, který se snaží jednat čestně a spravedlivě. Svou čest se snaží hájit a 

nenechá si líbit křivé nařčení. Chová nelibost k uniformám a armádě a proto dezertuje. To je 

pro muže netypické. Je to pravděpodobně motivováno tím, že je ke službě v armádě donucen. 

Je citlivý a své city projevuje navenek, ale jen v soukromí a pokud ho nikdo nevidí. Proto, 

když je osamocen, pláče, nikoli ale, když je mezi lidmi. Je pracovitý, skromný a poslušný. 

Když snadnou cestou přijde k velkému množství peněz, nesnaží se nechat si je jen pro sebe, ale 

pomoci také potřebným. Jeho vzhled je poté, co odejde z pekla, nechvalný a všichni ho 

považují za čerta. On si z toho nic nedělá. Vzhled pro něj není podstatný až do doby, kdy jeho 

nastávající omdlí při pohledu na něj. V tu chvíli si uvědomuje, že pokud ho má jeho budoucí 

žena milovat, musí vypadat jinak. A jelikož chce, aby ho milovala, svou podobu touží vrátit 

do původního stavu. Je vidět jakýsi zlom v jeho osobnosti. Jde si nakoupit majetek, který chce 

přinést své nevěstě. Vypadá to, jako by pro něj najednou vzhled a majetek byli vším. 

Další postavou zasahující do příběhu je postava čerta43. Ten je na doprovodné ilustraci 

vyobrazen dvakrát. Poprvé v převleku za zámožného pána, v dlouhém kabátě, s cylindrem a 

s hůlkou. Podruhé je ve své „přirozené“ podobě, s rohy, dlouhým jazykem, s kopytem místo 

jedné nohy a s dlouhým ocasem. Potkává Petra ve chvíli, kdy hledá službu, ale nikde ji nemůže 

najít. Proto ho vezme do služby do pekla. Čert je spravedlivý, respektive spravedlnost konající, 

neboť nechává v kotlích vařit nemilosrdná srdce. Stane se Petrovým pánem, ale přesto se 

nechová panovačně. Za Petrovu službu se mu bohatě odmění. Dá mu také radu, aby zatím 

zůstal, jaký je, a svůj vzhled neměnil. Více se o jeho vzhledu nebo vlastnostech nedozvíme. 

Kníže je vyobrazen jako otec, který si nechá od svých starších dcer vše líbit. Ony utrácejí 

jeho peníze a on je díky nim zadlužen. Požádá Petra o finanční pomoc. Za pomoc je ochoten 

udělat cokoli a proto souhlasí, když Petr požaduje na oplátku jednu z jeho tří dcer. 

Staří dvě dcery knížete jsou marnotratné, rozhazovačné, sobecké a nejmladší sestře se 

posmívají. Chtějí mít jen hezkého muže. Pravděpodobně se chtějí obklopovat jen hezkými 

věcmi a jejich muž musí být také krásný. Angelina, nejmladší z dcer knížete, je jiná. Je 

dobrosrdečná, vlídná, ochotná a obětavá. Proto se obětuje a hodlá si vzít Petra, o kterém si 

všichni myslí, že je čertovým švagrem. Chce tak zachránit otce před krachem a vzpourou 

poddaných. Přesto je Angelina se vzhledem svého nastávajícího nespokojena. Svou nechuť 

k němu ale překoná a pro blaho otce si ho chce vzít. 

                                                
43 Čert je jedním dalších častých strašidel rodu mužského. Jedná se o démona, který je spojen se vzduchem 

(létá), zemí (propadá se do ní) a ohněm (podpaluje). Jen voda je mu zcela cizí. (Vodáková O., 2003a: 21)
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Petrova macecha má všechny negativní femininní rysy. Je chamtivá, sobecká, lakomá, 

vypočítavá a muže má jen kvůli majetku. Svého muže, Petrova otce, si podmanila tak, že 

Petrovi nezanechal žádné dědictví, ale vše odkázal jí. Na Petra si jde stěžovat k panu vrchnímu 

a křivě ho obviní z krádeže. Vypadá to, že neumí vyřešit situaci jinak, než že jde žalovat a lstí 

se Petra zbaví, přičemž se snaží využít protekce u pana vrchního, u kterého kdysi sloužila. 

Předpokládá, že pan vrchní k ní bude shovívavý a uvěří jí. 

Petrova teta se vyskytuje v příběhu jen krátce, přesto nese jeden z hlavních femininních 

rysů, kterým je snaha pomoci Petrovi. Je vyobrazena jako dobrosrdečná, ochotná a skromná. 

Co má, o to se s Petrem podělí a ještě mu dá jídlo na cestu do světa. Přesto pociťuje hanbu, 

když k ní pro Petra přijde královský biřic a myslí si, že Petr něco provedl.

Hospodský, ke kterému Petr šel, je bojácný až zbabělý, chamtivý a vypočítavý. Když 

k němu Petr přijde a on ho považuje za čerta, nechá za sebe obsluhovat svého pacholka. Petr 

ale využije své podoby s čertem a podaří se mu hospodského napravit. Když chce svému 

pacholkovi ukrást peníze, Petr mu vyhrožuje, že pokud se nenapraví, odnese ho do pekla. Což 

na hospodského platí a skutečně se změní. Pacholek, který Petra obsluhuje, je zprvu bojácný. 

Přesto strach překoná a Petra obslouží. Je velmi skromný, protože peníze, které mu Petr daruje,

hodlá utratit za vzdělání a zbytek chce rozdat potřebným.

Genderový a mocenský řád

Petr je postavou aktivní. Nejprve je odveden k armádě, ale odmala chová k uniformám 

nelibost. Je to nařízení pana vrchního, kterému se Petr podřizuje. Později z armády dezertuje. 

Uteče tedy, místo aby svému osudu čelil. Na druhou stranu se snaží život v nesvobodě vyměnit 

za život na svobodě. Téměř to vypadá, jako by se nechtěl nechat ovládat, ale dělat jen vlastní 

rozhodnutí (možná proto má strach z uniforem a uniformity vůbec, protože to znamená ztrátu 

individuality). Vydává se do světa, aby si našel službu. Nedělá to z důvodu touhy 

po ekonomické nezávislosti, ale proto, že dezertoval z armády. Nechává se najmout do služby 

v pekle a pracuje za výdělek. 

To, že byl Petr v armádě, se pro něj stává stigmatem, protože díky tomu nikde nenajde 

službu. Vliv macechy (skrze pana vrchního) tak sahá daleko. Nejen že je Petr odveden 

na vojnu, kde není svobodný, ale musí díky maceše dezertovat  a navíc nikde nedostane službu 

– jen u čerta. Pak se ale jeho situace změní. Nejprve byl podřízený a nesvobodný, pak se stal 

svobodným a nakonec se stane díky penězům tím, který začne ovlivňovat a někdy také řídit

životy ostatních. Získává dominantní postavení. Když o peníze žádá kníže, na oplátku Petr 

požaduje jednu z jeho dcer. Petr se dostává do pozice, kdy své peníze vyměňuje za jednu
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z dcer knížete. Dcery jsou degradovány do pozice objektu. Pokud jde o výběr jedné ze tří dcer, 

opět je možnost svobodné volby na jeho straně. Zajímavé je, že je mu jedno, kterou z dcer mu 

kníže dá. On se dožaduje pouze toho, aby mohl jednu vlastnit – ale aktivně si ji sám nevybírá. 

Nechá to na knížeti. Nejde mu tedy o to vybrat si. Chce mít „hlavně nějakou“ manželku. 

Zpočátku se zdá, že pro Petra není vzhled důležitý. Ale když vidí odpor v očích jeho 

nastávající, pociťuje zklamání a touží být takový, jako byl dříve. Jeho touha je hnána tím, aby 

k němu žena vzhlížela. Pokud získá svou podobu krásného mladíka, jeho žena k němu bude 

vzhlížet jako ke svému muži a bude mu zrcadlit jeho hodnotu. (Beauvoir, 1967; Woolf, 1929) 

Ačkoli se zdá, že chce změnit vzhled kvůli ženě, ve skutečnosti ho chce změnit kvůli sobě.

Angelina, nejmladší dcera knížete, se podřizuje dobrovolně vůli Petra. Dělá to kvůli 

svému otci, kterému se snaží pomoci z finanční nouze. Přistupuje na svou objektifikaci a 

podřizuje se dohodnutému „obchodu“, který mezi sebou uzavře její otec a Petr a který se týká 

výměny jí samotné za peníze. 

3. 2. 3. O Jozovi

Joza, syn ševce, byl velmi hrdý a nikoho nemiloval. Jeho bratr Janek byl dobromyslný, 

chytrý a služebný. Joza se jednou vydal do světa. Ale protože byl lakomý a nepřátelský, nikde 

práci nedostal a musel se vrátit domů. Pak se vydal do světa Janek, který chtěl bratrovi 

dokázat, že není budižkničemu. Jankovi otec daroval lahvičku s kouzelnou vodou. Během 

putování Janek pomohl nejprve mravencům, pak rozhádaným čertům a nakonec kaprovi. 

Všichni mu na oplátku slíbili pomoc. Přišel do království, kde princezna onemocněla. Král 

slíbil tomu, kdo ji uzdraví, že ji dostane za manželku. Janek se rozhodl, že se o to pokusí, a 

díky kouzelné vodičce se mu to povedlo. Princezně se ale nelíbil, protože vypadal příliš prostě. 

Kladla si podmínku, že si ho vezme, až splní její tři úkoly. Jankovi se je díky zvířatům a 

čertům, kterým pomohl, podařilo splnit. Pokaždé, když splnil úkol, nějakým způsobem se 

záměrně „zohyzdil“, aby byl princezně ještě více odporný a tím ji vytrestal. Princezna se ho 

pokaždé lekla. Viděla ale, že úkoly zvládl a už se nezdráhala sňatku. Janek věděl, že ho 

princezna nemiluje, protože je velmi ošklivý, a byl smutný. Chtěl ji ale vytrestat pořádně. 

Požadoval, aby se na svatbu ustrojila prostě jako on. Na svatbě oba vypadali jako žebráci. 

Když se Janek převlékl se do královských šatů, princezna ho málem nepoznala. Teprve poté se 

směla převléci i ona a slavili společnou svatbu.
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Kvantitativní analýza

V této pohádce se setkáme s pěti postavami, kterými jsou Janek, Joza, otec, král a 

princezna. Poměr mužů a žen je zde 4:1 a ženy jsou ve značné nevýhodě. Hlavní postavou je 

Janek, který se vydává do světa, uzdraví nemocnou princeznu a získá její ruku. Ostatní postavy 

jsou vedlejší a poměr mužů a žen je 3:1. Janek je také postavou aktivní, protože aktivně 

ovlivňuje život svůj i ostatních postav. Ostatní postavy jsou převážně pasivní. Pouze u Jozy se 

setkáváme s jakousi aktivitou, když se vydává do světa, aby se něčemu naučil. Záhy je ale jeho 

aktivita ukončena, protože se s nepořízenou vrací domů. I princezna se zdá být částečně 

aktivní, když si klade podmínky pro sňatek s Jankem. Je ale převážně postavou pasivní. 

Jedinou aktivní postavou je muž. Poměr mužů a žen v kategorii pasivních postav je 3:1.

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Janek je na doprovodných ilustracích vyobrazen jako mladý, prostě oděný muž. Z textu 

vyznívá, že je dobromyslný, dobrosrdečný, chytrý, služebný a hezký mladík. Není vyučen 

v žádném řemesle, ale je manuálně zručný, a když má chuť, umí být také pracovitý. Jeho bratr, 

který je ševcem, ho nemá rád a považuje ho za hloupého. O jeho rozumových schopnostech

pochybuje i jeho otec. Mezi ním a jeho bratrem je patrná sourozenecká soupeřivost. Janek chce 

bratrovi dokázat, že není horší než on. Protože Janek pomáhá druhým, získává mnoho přátel, 

kteří mu přislíbí na oplátku pomoc. Jako zachránce uzdraví mladou krásnou princeznu. Není to  

čistě jeho zásluha, protože mu k tomu pomůže dar od otce – kouzelná vodička. V neposlední 

řadě je Janek vyobrazen jako pomstychtivý. Pokud je princezna příliš hrdá a odsuzuje ho jen 

díky jeho prostému původu, chce se jí pomstít. Snaží se princeznu vytrestat tím, že ze sebe 

udělá ošklivého muže. Trest ale nabývá únosné míry a spíše formou lsti směřuje ke změně 

princeznina chování. Přesto se Janek trápí, když ho princezna nemiluje, neboť je velmi ošklivý. 

Joza je vyobrazen jako pravý opak Janka. Je hrdý, urputný ve svém jednání, egoistický, 

sobecký a lakomý. Nad svým bratrem se povyšuje a považuje ho za hloupého. Je ševcem a zná 

tedy určité řemeslo. Nespokojí se s tím, co zná, ale vydává se do světa, aby se ještě něčemu 

naučil. Proto bychom ho mohli považovat za cílevědomého. Nesnese ale náznak jakéhokoli 

posměchu ze strany svého bratra. Jakožto sebestředný a samolibý má tendenci poměřovat své 

„síly“ se svým bratrem a dokazovat a potvrzovat si tak své kvality.

Princezna je zprvu vyobrazena jako velmi krásná, ale pyšná žena. Představa o jejím 

budoucím muži se zaměřuje na jeho vzhled a postavení. Proto, když se má stát manželkou 

Janka, na kterém jí vadí to, že je z prostého rodu, snaží se sňatek oddálit nebo zmařit. Janek, 
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který ji chce vytrestat, se záměrně zohyzdí. Když se pak vrátí, do původní podoby, princezna 

ho málem nepozná. Jankovi se lstí opravdu podaří změnit hrdou princeznu, která si sama 

uvědomí, jak se chovala. Pak se z ní stane pokorná žena. 

Genderový a mocenský řád

Aktivními postavami jsou zde muži. Joza a Janek se vydávají do světa na zkušenou. 

Joza, který odchází z domova jako první, se za nedlouho vrátí. Jeho motivem k odchodu 

z domova je získání dalších zkušeností a znalostí. Joza se tak, stejně jako jeho bratr Janek, 

dostává do veřejné sféry. Po návratu Jozy dochází mezi oběma bratry k vzájemnému 

„hecování“. Je patrné, že Janek, chce bratrovi dokázat, že je také schopný muž. Proto i on se 

musí vydat do světa. Z toho vyplývá, že genderový řád působí nejen na ženy, ale i na muže, 

kteří musí svou mužnost dokazovat. Obzvláště pak před dalšími muži, aby nevypadali 

zženštile (Bourdieu, 2000). Jozovo rozhodnutí opustit domov a jít do světa je svobodné. 

Rozhodnutí Janka by se pak dalo interpretovat jako svobodné, ale ovlivněné vnějšími vlivy. 

Na druhou stranu Janek svobodná rozhodnutí dělá. Jako v případě, když se rozhodne 

uzdravit nemocnou princeznu. Když se rozhoduje, zda ji půjde uzdravit, a zda se bude ucházet 

o odměnu, kterou má být právě princezna, zajímá ho, jestli je princezna hezká, nikoli jakou má 

povahu. Když se dozví, že je sice hezká, ale hrdá, nijak mu to nevadí. Pravděpodobně je pro 

něj důležitý vzhled. To, že je hrdá, považuje Janek za chybu charakteru, kterou je možné 

napravit. Rozhodne se, že princeznu za její pýchu vytrestá a změní. Sám se zohyzdí, aby se 

princezně nelíbil ještě více. Princezna, která lpí na vnějším vzhledu věcí a lidí, je vytrestána 

tím, že si velmi ošklivého Janka musí vzít. Pak ale Janek lituje toho, že ho princezna nemiluje. 

Opět je zde patrná potřeba, aby žena muže milovala a vzhlížela k němu a poskytovala mu 

obraz o jeho vlastní hodnotě (Beauvoir, 1967; Woolf, 1929). 

Princezna je postava pasivní, přesto jistým způsobem zasahuje jak do rozhodnutí otce, 

tak do rozhodnutí Janka. Snaží se oddálit nebo zmařit sňatek, který je pro ni nevyhnutelný. 

Nemůže zasáhnout jinak, než lstí. Vymyslí tři úkoly, které jsou podmínkou pro sňatek. Ačkoli 

tedy musí splnit přání otce, přesto si klade podmínky. Její podmínky ale Janek dodrží. 

Vytrestání z jeho strany pak pravděpodobně plní účel trestu za překročení vymezených hranic 

princeznina chování a jednání. Princezna pak záhy pochopí, že byla příliš hrdá a příliš lpěla 

na vzhledu svého muže.  

Král, princeznin otec, je rozporuplná osoba. Nabízí zachránci své dcery její ruku. 

Degraduje ji do pozice objektu. Na druhou stranu je jeho rozhodnutí dát ruku své dcery jejímu 
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zachránci zmařeno samotnou princeznou. Otec ji v tom nijak nebrání, pouze ji upozorňuje, že

svého budoucího manžela příliš trestá. Direktivně jí však kladení úkolů nezakazuje. 

3. 2. 4. Orel, slavík a růže

Mocná a zlá čarodějnice Burka byla bohatá, ale ošklivá. Aby se stala mladou a krásnou, 

měla se vykoupat v krvi nevinného dvacetiletého mládence. Jednoho si vyhlédla, ale ten  se 

zamiloval do jiné ženy. Burka se jim oběma pomstila. Když se jim narodila dcera, proměnila 

muže v orla a ženu ve slavíka. O jejich dceru se pak staral anděl strážný a vychovával ji. Její 

rodiče jí byli stále nablízku. Když byla Violka dospělá, starala se o sebe sama. Burka nad ní 

neměla žádnou moc, jen kdyby vkročila na její půdu. Burka opět našla jednoho mládence, 

skrze kterého by se stala krásnou a mladou. Byl to syn chudých rodičů, kterého si Burka vzala 

na výchovu. Z chlapce vyrostl mladý muž, který se jednou náhodně setkal s Violou. Zamiloval

se do ní a ona do něj. Burce o tom neřekl, ale ta to už věděla a zuřila. Za tři dny mělo být 

Mladoňovi dvacet a tak si ho nesměla zapudit. Dělala, že o ničem neví. Když šla další den 

Viola na procházku, došla k rybníku. Při tom vstoupila na půdu Burky. Najednou se udělala 

mlha a když opadla, Mladoň, který přicházel k rybníku, Violu, orla ani slavíka již neviděl. 

Na protější straně rybníka byla skála a na nejvyšším bodě té skály viděl růži a u ní slavíka a 

orla. Poznal Violiny rodiče a pochopil, že růže je Viola. Díky rozhovoru holubic na stromě se 

dozvěděl, jak by je mohl zachránit a Burku zabít. Udělal přesně to, o čem mluvily holubice a 

Burku upálil na hranici. Její popel hodil do vody v rybníce. Všichni tři se pak proměnili zpět.

Kvantitativní analýza

V pohádce vystupuje pět postav - Viola, Mladoň, Violiny rodiče a zlá čarodějnice Burka. 

Poměr mužských a ženských postav je 2:3. Za hlavní postavy považuji Burku, Violu i 

Mladoně. Poměr žen a mužů v hlavních rolích je 2:1. Violiny rodiče jsou postavami 

vedlejšími. Za aktivní postavy bychom mohli označit Burku a Mladoně. Burka zásadním 

způsobem maří životy ostatních postav. Mladoň se pokouší její činy napravit. Viola je

postavou pasivní. Přijímá skutečnosti, které nastanou a nezasahuje do nich. Rodiče Violy jsou 

postavami pasivními, protože jsou proměněni v ptáky. Aktivní je tedy jedna ženská a jedna 

mužská postava. S tím rozdílem, že aktivita ženské postavy je zcela negativní a aktivita 

mužské postavy zcela pozitivní. Poměr žen a mužů v kategorii pasivních postav je 2:1.
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Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Burka je čarodějnice a jedná se o specifickou démonickou bytost44. Je mocná, bohatá, 

ale stará a ošklivá. Její touha směřuje k získání krásy a mládí a podřizuje jí veškeré jednání. 

Získat mládí a krásu může v případě, že se vykoupe v krvi dvacetiletého mládence. Proto se 

snaží takového mládence získat. Je domýšlivá a pokud někdo maří její plány, touží po pomstě. 

Její síla je ukrytá v hadovi45, kterého má omotaného kolem ruky a který uštkne každého, kdo 

se pokusí ji ublížit. Burka ztělesňuje archetyp čarodějnice (Knotková-Čapková, 2005) nejen 

proto, že u ní absentuje krása a mládí, jakož i další žádoucí femininní atributy, ale také proto, 

že jedná proti genderovému patriarchálnímu řádu, respektive se nepodřizuje jeho konvencím.

Violčina matka je krásná dívka, která uchvátila srdce mládence. Z pohledu Burky je i

ona čarodějnicí46, která okouzlila mladého myslivce svýma modrýma očima. Je  vyobrazena 

stereotypně jako žena - matka. Je velmi šťastná, když se jí narodí dcera a děkuje za ní Bohu. 

Také její muž je velmi rád. Oba se o svou dceru starají, i když je Burka promění v ptáky. 

Matka  ji obveseluje zpěvem a otec ji chrání. Jsou tedy starostlivými rodiči.

Violka je velmi krásná dívka, která okouzlí Mladoně. Dále je vyobrazena jako mladé, 

dobrosrdečné a šlechetné děvče, které vychovává anděl, prvek křesťanství. Je také citově 

založena. Velmi truchlí při odchodu anděla strážného, který ji vychovával místo rodičů. Je ale

stydlivá, neboť se při Mladoňově vyznání začervená. 

Mladoň je krásný mladý muž, který je, ačkoli vyrůstal u zlé čarodějnice, dobrý, nevinný 

a šlechetný. Má Burku rád, ale spíše jako matku, která ho vychovala, než jako ženu, jak by si 

Burka přála. Nechá se okouzlit krásou mladé Violky. Violce se začne jako první dvořit a 

zahrnuje ji sladkými řečmi o její kráse. Je také velmi statečný, protože se nebojí zlé čarodějnice 

a vysvobodí svou milovanou. Použije k tomu lest, díky níž Burku zabije a vysvobodí nejen 

Violu, ale i její rodiče. Ztělesňuje archetyp muže – zachránce. 

                                                
44 Jak Vodáková uvádí, staré lesní čarodějnice jsou bytosti, u kterých není jasné, zda jsou člověkem nebo 

lesní bytostí démonického charakteru. Došlo k jakémusi propojení představy lidské kořenářky či léčitelky 
(čarodějnice) a negativního a samotářského démona vzduchu či větru. (Vodáková O., 2003a: 24)

45 Symbolika hada s sebou nese převážně negativní konotace. Například ve středověku byl symbolem 
triumfující moci zla. Vlivem křesťanství byl spojován s prvotním hříchem. Také proto jsou, převážně ve 
středověku, zobrazováni hadi ve spojení s ženami. Spirálovitý had představuje životní sílu vycházející 
z hlubin. (Heinz-Mohr, 1999: 62 – 63) Had omotaný kolem ruky Burky pak pravděpodobně představuje 
její životní zlou sílu a moc. Vodáková uvádí, že hadi jako živočichové žijící v zemi byly symboly ženských 
božstev. Ne vždy byl jejich význam negativní, což dokazuje egyptská hadí bohyně Renenutet, uctívaná 
jako dárkyně plodnosti a úrody, ochránkyně a živitelka dětí. (Vodáková O., 2003b: 36 – 37)

46 Je možné se setkat s dvojím pojetím čarodějnic. Zlá čarodějnice je škodící (někdy ale i prospěšná), ošklivá, 
stará a zlá bytost. Druhé pojetí čarodějnic, které je výplodem křesťanství, je chápe jako mladé a bezvěké 
ženy, které uhranou svojí hříšnou krásou. Dodnes je pak „ďábelská krása“ považována za ženský atribut, 
díky kterému ženy lákají muže a podmaňují si je. (Vodáková O., 2003d: 148)



93

Genderový a mocenský řád

Burka je stará a ošklivá žena. Touží stát se mladou a krásnou. Je zde patrná paralela 

mládí a krásy, po kterém Burka touží a nechává se ovlivnit ideálem krásy. Spojení stáří a 

ošklivosti, jež je u Burky patrné, je propojeno se zlostí. Zlost Burky pramení právě z toho, že 

její snahy o znovunabytí mládí a krásy jsou mařeny. Burce se těchto dvou žádoucích atributů 

nedostává, je nespokojená a proto škodí těm, co spokojení a šťastní jsou. Proto, aby se Burka 

proměnila, má se vykoupat v krvi dvacetiletého mládence. Krev je symbol života a duše a 

koupel v ní má přenést mladý život do jiného těla. Dalo by se říci, že Burka je ve svém 

rozhodnutí svobodná. Přesto je její jednání ovlivněno požadavkem na krásu a mládí, které 

touží mít, aby byla plnohodnotnou ženou. Je tedy ovlivněna ideálem krásné ženy, který je 

ústředním činitelem patriarchálního řádu a jeho účelem je formovat ženy v „krásné a pasivní 

předměty“. (Beauvoir, 1967) Burka, která překračuje hranice genderového řádu, jistým 

způsobem touží do tohoto řádu „zapadnout“ a stát se jeho součástí. 

Burka disponuje schopností čarovat a tím ovlivňuje životy dalších postav. Ovládáním 

životů druhých si kompenzuje svou nedokonalost – tedy stáří a ošklivost. Její moc ale není 

neomezená. Kupříkladu její moc k Violce je vázána na její území. Navíc je ukryta v hadovi, 

kterého má Burka omotaného kolem ruky. Je tu patrná svázanost moci ženy s jejím prostředím, 

kterým je domácnost (Beauvoir, 1967). Moc Burky se vztahuje na její „domácí“ prostředí, 

které je v této pohádce nahrazeno její půdou. 

Burce se podaří začarovat Violiny rodiče v orla a slavíka. Vychovává pak Mladoně, 

který má být její obětí a prostřednictvím koupele v jeho krvi se má stát mladou. Mladoň ale 

zjistí pravdu o tom, proč ho vůbec vychovává a rozhodne se ji zabít. On je tedy také svobodný 

ve svém rozhodnutí. Navíc se rozhodne Burku potrestat za její zlé činy vůči Violce, jejím 

rodičům i sobě samému. Trest má podobu smrti. Oblast působení Burky se vztahuje na její 

území. Mladoň se za hranice jejího území dostává a dalo by se říci, že vstupuje do veřejného 

prostoru. Dostává se tak mimo její dosah.

Viola je postavou zcela pasivní. V patnácti letech je považována za dospělou a schopnou 

postarat se sama o sebe. Stává se z ní samostatná osoba, ačkoli explicitně není řečeno, jakým 

způsobem si zajišťuje živobytí. V podstatě nevykonává žádnou činnost. Její samostatnost nemá 

dlouhého trvání. Velmi záhy je proměněna v růži čarodějnicí proto, že vstoupí na její půdu. 

Opouští prostor, který je jí vyhrazený, vstupuje do prostoru, ve kterém vládne jiná žena. Je 

proměněna v růži a zcela pasivizována. Ze zakleté podoby jí vysvobodí Mladoň, který tak 

napraví prohřešek, jehož se dopustila nezkušeností v rámci své samostatnosti. 
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3. 2. 5. Potrestaná pýcha

Král Miroslav se chtěl oženit. Nechal namalovat svou podobiznu a poslat ji princezně, 

která se mu líbila. Ale princezna Krasomila ho pyšně odmítla. Miroslav vymyslel lest. Převlékl 

se do prostého oděvu a nechal se najmout u princeznina otce jako vrchní zahradník. Protože 

byl velmi učený, chtěla Krasomila, aby ji učil hrát na harfu. Postupně se do něj zamilovala a 

pomalu přestávala být pyšná. Jednou jí Miroslav oznámil, že odchází. Princezna ho 

přemlouvala, aby zůstal. V tom přišel její otec a ptal se, zda je on mužem, kterého miluje. 

Řekla, že ano. Král jí dovolil, aby si ho vzala, ale musela s ním ze zámku odejít. Odešli 

do Miroslavova království. Ve městě si najali malou sedničku. Všechny drahé šaty prodali a 

koupili prosté. Miroslav se snažil zaopatřit svou ženu a dokonce jí sehnal i práci. Krasomila 

dělala převážně ženské práce za peníze a také se starala o domácnost. Za pár dní jí Miroslav 

řekl, že král si přivede nevěstu a že bude pořádat hostinu. Proto potřebuje na zámku hodně 

kuchařek a ona by tam mohla pracovat. Souhlasila a Miroslav ji v daný den odvedl 

do kuchyně. Řekl, že také půjde pracovat a večer si pro ni přijde. Když šla po chodbě zámku, 

jeden urozený pán jí řekl, aby mu zavázala střevíc. Poznala, že je to král a zavázala mu ho. Pak 

přišel králův sluha a řekl Krasomile, že má jít do hořejších pokojů ke komorné. Měla si vybrat 

a obléci některé z drahých šatů, protože ji král za odměnu chtěl vyzvat k tanci. Což ona ale 

nechtěla, protože měla svého muže. Najednou ale přišel král, který se jí konečně odhalil jako 

Miroslav. Přiznal, že to udělal proto, že chtěl její hrdost ponížit a pýchu pokořit. 

Kvantitativní analýza

V této pohádce se objevují pouze tři postavy, kterými jsou král Miroslav, princezna 

Krasomila a otec Krasomily. Poměr mužských a ženských postav je 2:1. Hlavními postavami 

příběhu jsou král Miroslav a princezna Krasomila. Král Miroslav se v přestrojení pokouší 

napravit pyšnou Krasomilu. Princezna Krasomila se jako hrdá a pyšná postupně, pod vlivem 

lásky k muži, proměňuje ve skromnou, vlídnou a dobromyslnou ženu. Hlavní postavou je 

jeden muž a jedna žena. Otec Krasomily je postavou vedlejší. Král Miroslav je postavou 

aktivní. Zásadním způsobem utváří vlastní život a formuje život Krasomily. Krasomila je 

napůl aktivní a napůl pasivní. Pasivita u ní převládá a projevuje se v podřízení se rozhodnutí 

Miroslava a v postupném podřízení se genderovému řádu. Aktivita se u ní projevuje spíše na 

počátku, kdy odmítá jednoho prince za druhým. Postupně dochází ke slábnutí aktivity. Otec 

Krasomily je také pasivní. Aktivní postavou je muž a pasivními postavami jsou muž a žena. 
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Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Princezna Krasomila je vyobrazena jako krásná mladá žena. Vykazuje jednu z hlavních 

negativních femininních charakteristik a tou je pýcha nebo přílišná hrdost. Proto se její krásná 

tvář zdá být pouze prázdnou schránkou. I když je pyšná a panovačná, je také citlivá. Trápí se 

neštěstím chudých a dává jim almužny. Je také stydlivá, protože se při Miroslavově pohledu 

začervená. Postupně ale u ní dochází k jakési proměně charakteru, a to pod vlivem muže. 

Promění ji láska k Miroslavovi a postupně se z ní stává dobrosrdečná, skromná a pracovitá 

žena. Kvůli Miroslavovi je ochotna opustit království a pohodlný život a odejít jako prostá 

žena. Na doprovodné ilustraci je vyobrazena jako pokorná žena, která zavazuje střevíc králi. 

Ilustrace je záměrně zaměřena na její pozdější povahu, která je žádoucí a pozitivně hodnocena 

oproti hrdé a panovačné povaze. Podobně je vyobrazena na doprovodné ilustraci, kde pozorně 

naslouchá hudbě Miroslava, který se stal jejím učitelem.

Miroslav je mladý, šlechetný, vzdělaný, rozumný a skromný muž. Svou podobiznu chce 

mít co nejskromněji vykreslenu, dokonce chce na ni být vyobrazen o něco ošklivější, než jaký 

je. Vyzná se v zahradnictví, v literárním umění a dokonce i v hudbě. Na doprovodné ilustraci 

je vyobrazen při hře na harfu. Hledá k sobě vhodnou manželku. Takovou najde v Krasomile, 

která je ale pyšná a odmítá ho. Sám uzná, že se tato její „vada“ dá odstranit a lstí se o to pokusí. 

Snaží se, aby se přizpůsobila konvencím a opustila svou pyšnou povahu. V podstatě je 

přisluhovačem patriarchálního řádu, který střeží jeho hodnoty a stabilitu. Dokáže se o svou 

vyvolenou postarat jako prostý mladík. Zařídí jí práci a postará se o jejich živobytí. 

Otec Krasomily je zpočátku vyobrazen jako submisivní otec, který si neví s hrdostí své 

dcery rady. Doslova trpí a snaží se, aby si díky jejímu chování ostatní neznepřátelil. Když 

princezna odmítne vyslance krále Miroslava, přemlouvá je, aby o tom králi neříkali. Proto také 

souhlasí s Miroslavovou lstí, kterou chce princezninu pýchu a hrdost pokořit. Je patrné, že 

jemu samotnému se nepodařilo svou dceru vychovat směrem k tradiční femininní roli a tak 

souhlasí s tím, když se o to pokusí kdokoli další. 

Genderový a mocenský řád

Princezna má z počátku dominantní postavení. Nejen že dělá svobodná rozhodnutí a její 

jednání není nikým ovlivněno, ale také odmítá muže, který se uchází o její ruku. Nedbá  

na mínění svého otce a tvrdohlavě si stojí za svým. Ale tím, jak se proměňuje z pyšné ženy 

na ženu skromnou a dobrosrdečnou, proměňuje se také její dominantní postavení. Téměř to 

vypadá, jako by se s „pravým ženstvím“ neslučovalo dominantní postavení a proto, pokud se 
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má princezna proměnit z pyšné na skromnou ženu, musí se také proměnit z dominantní ženy 

s možností rozhodovat na submisivní ženu, která se podřizuje rozhodnutí druhých. Krasomila 

je poté ochotna pracovat v domácnosti, vzdát se všeho majetku a pracovat jako služebná47 za 

peníze pro jiné paní. Věnuje se šití a vaření, tedy činnostem určeným pro ženy. Přesto ale svým 

výdělkem přispívá do rodinného rozpočtu. Díky tomu, že pracuje mimo domácnost, dostává se 

z vlastní domácí sféry do jiné domácí sféry (domácnosti jiné ženy) proto, aby tam vykonávala, 

byť za mzdu, opět ženské práce.  

Za její proměnu je odpovědný Miroslav. Ačkoli se rozhodne, že princeznu vytrestá48 lstí, 

o trest se nijak aktivně nezapříčiní. Lstí je pouze to, že se převlékne za zahradníka a princeznu 

jako prostý muž učí hrát na harfu. Princezna se do něj zamiluje. Trestem je to, že se zamiluje 

do chudého muže a stane se také chudou. Předpokládal snad Miroslav, že se do něj Krasomila 

zamiluje, aby ji mohl vytrestat? Pokud ano, není pak jeho uvažování poněkud samolibé? 

Každopádně si postupně role proměňují a naopak se dominantním v tomto vztahu stává 

Miroslav. Když se princezna stane skromnou ženou, řekne jí Miroslav pravdu o své totožnosti 

a představí ji dvoru jako svou manželku. Král Miroslav je postavou, jejíž prostorová mobilita 

není omezena. Dostává se do království otce Krasomily a poté, co se Krasomila stává jeho 

ženou, se i ona stává částečně mobilní (ale pouze v závislosti na Miroslavovi). Do té doby je 

Krasomila svázána s jejich královským územím. Z počátku je Krasomila aktivní a samostatná 

ve svém rozhodování. Později se podřizuje rozhodnutím Miroslava, která jsou po celou dobu 

jeho svobodnými rozhodnutími. 

3. 2. 6. Šternberk – podrobnější analýza pohádkových postav z genderové perspektivy

Šternberk a jeho šestadvacet bratrů se vylíhli z vejce, které našel rybář a uschoval je. 

Rybář pověřil Šternberka, aby svým bratrům velel. To se bratrům  nelíbilo. Jeho věrným 

průvodcem a přítelem se stal kůň bělouš. Jednou v noci se bratři umluvili, že odjedou, protože 

je nebaví poslouchat příkazy Šternberka. Díky běloušovi je Šternberk našel, čin jim odpustil a 

vydali se na cestu do světa. Dorazili do města, kde se dali do armády ke zdejšímu králi. Protože 

ale král udělal ze Šternberka nejvyššího dvořenína, nenávist bratrů se zvyšovala. Jednou král 

ukazoval bratrům obrazárnu. Na jednom obraze byla krásná dívka, kterou si měl král vzít 

za manželku, ale před svatbou zmizela a nikdo ji nenašel. Šternberk se rozhodl, že králi jeho 

                                                
47 Povolání služebné patřilo mezi první ženská povolání. Služebné se sice dostávaly do prostoru veřejného, 

ale jen částečně, protože jejich účast na trhu práce je omezena na domácnost jiné rodiny. (Vodáková A., 
2003: 164) 

48 Muži chtějí věci prosytit svou vůli a vymodelovat z nich „předměty“, které sami chtějí. (Beauvoir, 1967: 
109)
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manželku přivede. Před odjezdem dal bělouš Šternberkovi pokyny, co má udělat. Díky tomu se 

mu skutečně podařilo princeznu najít a vysvobodit ze zajetí čarodějnice. Princezna byla ráda, 

že je vysvobozena. Na druhou stranu ale nebyla ráda, protože krále neměla příliš v lásce. Krále

si vzít nechtěla a proto si vymyslela tři složité úkoly. Ty za krále splnil Šternberk s pomocí 

svého bělouše. Princezna, která krále nemilovala, ale Šternberka ano, chtěla utnout oběma 

hlavu. Ten, kdo byl šlechetné krve, měl ožít a toho si pak měla vzít. Obživl Šternberk a král 

zůstal mrtev. Lid uznal Šternberka králem a ten si vzal Velenku za ženu. Bratři se mu chtěli 

pomstít a vylákali ho na lov bez bělouše. Pak se vrátili bez něj a všem řekli, že se Šternberk 

ztratil. Bělouš Velence řekl, co se stalo a jak může Šternberka vysvobodit. To se jí také 

povedlo. Šternberk bratry potrestal a nechal je zkamenět. Nakonec čekal Šternberka nejtěžší 

úkol. Měl běloušovi utnout hlavu. Nechtěl, ale nakonec to udělal, aby vysvobodil jeho duši. 

Kvantitativní analýza

V pohádce se objevuje Šternberk, rybář, jeho žena, král, princezna Velenka, kůň bělouš a 

šestadvacet Šternberkových bratrů. Kůň bělouš je zvířecí antropomorfizovaná postava. Nelze 

určit jeho pohlaví a proto do kvantitativní analýzy nebude zahrnut. Bratři Šternberka vystupují 

jako jednolitá skupina, která čítá dvacet šest členů. Do analýzy nebude zahrnut jejich celkový 

počet. Určit celkový poměr mužských a ženských postav je v této pohádce obtížné. Počet 

mužů v pohádce převyšuje počet žen. Ženské postavy jsou dvě, kdežto počet mužských postav 

je mnohem vyšší. Hlavní postavou je Šternberk a kůň bělouš. Ostatní postavy jsou vedlejší. 

Šternberk a jeho kůň jsou také postavami aktivními, protože ovlivňují běh událostí. Princezna 

Velenka je zprvu pasivní. Později se přemění na aktivní, když vysvobozuje Šternberka. Král je 

postavou pasivní, stejně jako rybář a jeho žena. Bratry bychom mohli považovat za postavy 

aktivní, protože pasivně nepřijímají události, ale sami se je snaží ovlivnit.

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Šternberk je mladík, který se vylíhl z vejce49, ale jinak vykazuje rysy lidské bytosti. Je 

zde narušena kontinuita mezi ženou a lidským potomkem, což do značné míry napomáhá 

k oslabení stereotypu ženy - matky. Šternberk je vyobrazen jako racionálně uvažující a díky 

tomu se stává „vůdcem“ svých bratrů. Je dobrosrdečný, ujímá se těžkých úkolů, je statečný a 

                                                
49 Vejce je symbolem vzkříšení, protože Kristus vystupující z hrobu byl křesťanskou symbolikou srovnáván 

s kuřetem líhnoucím se z vejce. Vejce při pohanských svátcích jara symbolizovalo znovuprobuzení 
k životu rostlinné i živočišné říše. (Heinz-Mohr, 1999: 290)
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svému králi je věrný. „Milostivý králi! Ať je tvá nevěsta třeba kraj světa, zde máš mou ruku, že 

ti ji přivedu nazpět, a byť by to můj život stálo.“ Tak řekl Šternberk králi, nechtě se dáti 

před bratry zahanbit, ač věděl, jak při tom návrhu srdce jejich cítilo. Král vzdoroval, ale 

naděje, že krásnou pannu opět spatří, přemohla náklonnost i přátelství a svolil k odjezdu 

Šternberkovu.  (Němcová, 1934: 98) Je také šlechetný, což se mu nakonec stane osudným 

při tom, když si princezna vybírá netradiční metodou mezi ním a králem svého budoucího 

muže. V neposlední řadě je věrným přítelem. Když kůň bělouš požádá, aby ho zabil, udělá to 

jen velmi nerad a jen proto, aby splnil jeho přání. 

Princezna Velenka je krásná a mladá. Primární informace se týká jejího vnějšího vzhledu 

a informace o vlastnostech jsou druhotné. Nechá se Šternberkem obelstít a ten ji unese z moci 

zlé čarodějnice. Princezna je bojácná, hledá ochranu u Šternberka a považuje ho za svého 

ochránce. Ulekaná princezna obejmula pevně Šternberka a tvář schovala na jeho prsou, když 

najednou před nimi začaly křížem šlehati modré blesky, hromem roztříštěné stromy padaly a 

ukrutné potvory se všech stran hlavy vystrkovaly a je pronásledovaly. (Němcová, 1934: 100)

Proto se také zdráhá, když si má vzít krále, který jejím vysvoboditelem a ochráncem není. 

Snaží se lstí oddálit nebo překazit sňatek s králem. Když ale není jiné východisko a ona se 

musí ke sňatku vyjádřit, nárokuje si možnost výběru mezi Šternberkem a králem. Je spíše 

citově založená, zamiluje se do Šternberka a při jeho zmizení truchlí nad jeho ztrátou. Když se 

dozvídá, že by ho mohla zachránit, směle se na záchrannou misi vydává. V tu chvíli se stává 

statečnou a silnou, ačkoli ponejprve byla bojácná. 

Bratři jsou vyobrazeni jako závistiví. Kromě toho nesou i další negativní maskulinní 

rysy. Jsou nespolehliví, nedbalí, lstiví a pomstychtiví. Jsou také ješitní, protože nedokáží 

překonat to, že jim jejich nejmladší bratr má poroučet. Snaží se před touto skutečností utéci. To 

se jim ale nepovede. Proto se snaží svého bratra odstranit jakýmkoli způsobem. Na druhou 

stranu jsou vyobrazeni jako udatní bojovníci v bitvě, což je záležitost ryze mužská. Bitvy a 

války byly ještě donedávna převážně mužskou doménou (Beauvoir, 1967). 

Král je dobrosrdečný, ale poněkud zbabělý. Jeho zbabělost se projevuje v několika 

situacích. Nevydává se sám hledat svou ztracenou nevěstu, ale posílá místo sebe druhé. Dovolí

i Šternberkovi, aby ji hledal. Sám se ani nevydává splnit úkoly, které klade nalezená princezna, 

ale opět místo sebe vysílá Šternberka. „Nemohu dříve svatbu slavit, dokud zde nebudu míti 

truhly se svatebním šatem, a ta je tři sta mil dále, než já jsem byla, u jedné čarodějnice 

uschována!“ Bolestně hleděl král na Šternberka, jako by ho o pomoc prosil, a ten pohledu 

tomu rozuměl. Půjdu pro truhlu, paní moje!“ řekl přistoupiv k Velence. „Ne, ne, králi, 

neposílej Šternberka, zahyne!“ prosila princezna. Ale co záleželo králi na tom, že příteli hrozí 
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nebezpečenství života; vždyť se mu za to všecko chtěl odměnit zlatem a slávou! Vesel jsa, že 

může Velence něčím posloužit, běžel Šternberk k bělouškovi a ptal se o radu. (Němcová, 1934: 

101) Král nemá dostatek odvahy a není šlechetný. Toho si je sám vědom a proto se jen nerad 

podřizuje vůli princezny, která chce jemu i Šternberkovi utnout hlavu, aby zjistila, kdo z nich 

je šlechetný. Šternberk neměl co ztratit a proto také bez rozmyslu před Velenkou klekl; ale král 

s velkou nechutí klesal na kolena a jen smělá důvěra v šlechetnou krev jeho byla s to, aby ho 

k tomu pohnula. (Němcová, 1934: 104)

Kůň bělouš50 je antropomorfizovaná zvířecí postava. Vzhledem k pojmenování „bělouš“ 

a k označení „kůň“ lze usuzovat, že se jedná o postavu maskulinního charakteru. To je také 

možné odvodit z maskulinních rysů, které bělouš vykazuje. Je to v první řadě věrný přítel, 

který svého druha nikdy nezklame, je mu stále na blízku, stará se o jeho blaho a pomáhá mu 

při plnění úkolů. Dá se říci, že bez něj by Šternberk své úkoly nesplnil. 

Genderový a mocenský řád 

Aktivní, ačkoli ne vždy dominantní postavou, je v tomto příběhu Šternberk. Svou 

dominanci a aktivitu ztrácí, když je proměněn díky bratrům zlou čarodějnicí ve slavíka. Jeho 

aktivita pak přechází na Velenku, která se ho pokouší zachránit (viz dále). V rámci skupiny 

svých bratrů má vedoucí postavení. To mu není přirozeně dáno, ale je mu přiděleno rybářem, 

který našel vejce, z nichž se Šternberk a jeho bratři vylíhli. Z titulu své pozice dělá aktivní a 

svobodná rozhodnutí a dává příkazy svým bratrům. Vydává se na dobrodružnou výpravu, aby 

našel a zachránil princeznu, kterou si měl král vzít za manželku. To je činnost, ve které jsou 

zpravidla vyobrazováni muž. Kromě této činnosti, je Šternberk, podobně jako jeho bratři,

vyobrazen ještě v dalších maskulinních činnostech. Nechává se s bratry najmout na práci 

samotným králem, jejich úkolem je posekat louku a usušit seno, vstupují do armády, bojují 

s králem proti jeho nepříteli a v neposlední řadě jezdí na koni. 

Princeznu Šternberk zachrání, doslova unese, z moci zlé čarodějnice. Princezna ale proti 

tomuto jednání neprotestuje. Ulekaná princezna obejmula pevně Šternberka a tvář schovala

na jeho prsou, když najednou před nimi začaly křížem šlehati modré blesky, hromem 

roztříštěné stromy padaly a ukrutné potvory se všech stran hlavy vystrkovaly a je 

pronásledovaly. Ale Šternberk se nebál; těsně přivinul k srdci drahou svou kořist a důvěřoval 

ve svého přítele. (Němcová, 1934: 100) Explicitně se zde mluví o princezně jako o kořisti. Je 

                                                
50 Kůň byl již od starověku spojován s válkami. Stal se také atributem vyššího společenského postavení. 

Další symbolika je velmi různorodá a rozsáhlá. Za zmínku stojí, že již Platón tvrdil, že bělouš symbolizuje 
pozitivní složku duše. (Royt, Šedinová, 1998: 144 – 146) 
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tak degradována do pozice objektu, bez jakékoli možnosti aktivního zásahu, a pasivně se

podřizuje vůli svého „majitele“. Navíc je patrné, že hledá v muži svého ochránce, což je 

explicitně vyjádřeno tím, že svou tvář schová na jeho prsou.

Princezna Velenka je vyobrazena jako pasivní postava, která se ale později mění 

v postavu aktivní. Zvrat nastává, když je vystavena možnosti sňatku s králem, ke kterému ale 

nechová přízeň. Pak se lstí snaží sňatek oddálit a to tím, že zadává nesplnitelné úkoly. Spíše ale 

než o svobodné rozhodnutí se jedná o rozhodnutí, ke kterému byla donucena sňatkem, se 

kterým nesouhlasí. Přesto se této skutečnosti snaží vzdorovat. Velenka se stává osobou, která 

si volí svého budoucího manžela. Této vůli podřizuje jak Šternberka, tak krále, kteří se musí 

podřídit zkoušce šlechetnosti, aby se jeden z nich mohl stát jejím mužem. „Nyní klekněte,“ 

pravila k užaslým mužům, „já vám oběma hlavy setnu; kdo je krve šlechetné, ten zas obživne a 

toho si vezmu.“ Šternberk neměl co ztratit a proto také bez rozmyslu před Velenkou klekl; ale 

král s velkou nechutí klesal na kolena a jen smělá důvěra v šlechetnou krev jeho byla s to, aby 

ho k tomu pohnula. Avšak nastojte, co se stalo! Šternberk obživl a král zůstal mrtev. – Za chvíli 

Velenka vedla Šternberka z pokoje ven a tam ho lidu prohlásila co svého manžela a 

nastávajícího krále. (Němcová, 1934: 104) Velenka má najednou větší moc, než král a 

Šternberk. I dále se Velenka vymyká tradičnímu stereotypu ženy. Když se dozví, že může 

svého ztraceného muže zachránit, vydává se na dobrodružnou záchrannou výpravu. Ovšem, 

podle rady bělouše, se musí stát statečnou a odvážnou. Když svítalo, byli u lesa, kde se bělouš 

zastavil a Velence pravil: „Co tě v tom lese nejdříve potěší, to si vezmi. Do noci tě donesu 

k studánce, tam slezeš, půjdeš k ní a to, co si z lesa vezmeš, třikráte vodou postříkneš. Nechť 

vidíš cokoliv, na nic se neohlížej a před tím i potom ani jediného slav z úst nevypouštěj! Potom 

přijď ke mně a ujedeme.“ (Němcová, 1934: 106) Má tedy na sebe vzít maskulinní roli, protože 

jinak by záchrana nebyla možná. Svým jednáním sice překračuje tradiční femininní roli, ale 

nijak neohrožuje genderový řád. Naopak se snaží o jeho stabilitu, neboť vysvobozuje svého 

muže, aby se pak opět mohla stát jeho ženou. 

Král je postava, která ze svého titulu také dělá aktivní svobodná rozhodnutí a rozdává 

příkazy. Když shledá Šternberka jako racionálně uvažujícího a moudrého, nechá si do svých 

rozhodnutí od něj zasahovat a radit si. Předobře znal Šternberk své bratry, než aby si příčinu 

nebyl vysvětlil, a protož králi odpověděl: „Milostivý pane, kdyby byli důstojníky jako já, jistě 

by s lepší chutí bojovali.“ „Myslíš opravdu, jak pravíš?“ „Jen to učiňte a seznáte, že jsem 

mluvil pravdu!“ (Němcová, 1934: 96)
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Shrnutí 

Jakým způsobem je gender konstruován?

V tomto pohádkovém příběhu je gender neobvykle konstruován jako proměnlivá 

kategorie. Jak femininita, tak i maskulinita nejsou zcela protikladné a striktně ohraničené. 

Femininita je v podání ženské postavy princezny Velenky zpočátku kategorií zcela submisivní 

a pasivní. Později se princezna stává velmi aktivní, vykonává moc nad muži a dokonce 

vysvobozuje svého manžela ze zakletí. Podobně je maskulinita zprvu kategorií zcela 

dominantní. Později se dvě mužské postavy, Šternberk a král, stávají pasivní a podřizují se vůli 

princezny Velenky. 

Jaké je zastoupení mužských a ženských postav?

V pohádce je zastoupen vysoký počet mužských postav. Ženské postavy jsou pouze dvě. 

Přesto nelze zcela jednoznačně říci, že by to přispívalo k dominantnímu postavení mužů. 

I když jsou ženské postavy v početní nevýhodě, disponuje jedna z nich, v podání princezny 

Velenky, nezvykle vysokou mírou aktivity i moci, kterou vykonává nad muži. Na druhou 

stranu pak mužské postavy nejsou zcela aktivní a postupně se dostávají i do role podřízené 

ženě. 

Jaké genderové stereotypy jsou dětem předkládány ve vybraných pohádkách?

Také tento pohádkový příběh, ačkoli v něm není femininita konstruována jako zcela 

submisivní a maskulinita jako zcela dominantní kategorie, předkládá čtenářům/čtenářkám 

několik genderových stereotypů. V první řadě je to stereotyp muže – dobyvatele žen. Šternberk 

doslova „ukořistí“ princeznu Velenku z moci čarodějnice. Proto je stereotypně také vyobrazen 

jako statečný a podnikající cestu na záchranu princezny. Princezna Velenka zase ztělesňuje 

stereotyp krásné ženy. Zcela nezvykle se zde setkáme jen s malým množstvím stereotypů.

Jak jsou postavy vyobrazovány? Zapadají postavy do tradičních genderových rolí nebo se 

jim vymykají?

Dalo by se říci, že postavy v této pohádce zapadají jen částečně do tradičních 

genderových rolí. V jistých případech se jim vymykají. Král je zbabělý a nechává za sebe 

konat statečné činy druhé. Sám se do žádného nebezpečí raději nepouští. Šternberk je sice 

statečný a usiluje o princeznu, kterou unesl z moci čarodějnice. Přesto se jako král podvoluje 

její vůli a podrobí se její zkoušce šlechetnosti. Princezna Velenka si nezvykle vybírá svého 

nastávajícího mezi dvěma muži tak, že jim oběma utne hlavu (šlechetnější z nich pak obživne). 
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Také se pokouší o záchranu Šternberka, který je zakletý. Nezvykle je tedy vyobrazena jako 

zcela aktivní postava, která dělá svobodné rozhodnutí, rozhoduje o svém osudu, volí si svého 

budoucího muže podle svého uvážení a aktivně podstupuje výpravu za záchranou Šternberka. 

Její počáteční pasivita se proměňuje v naprostou dominanci a aktivitu. 

Jak je v pohádce konstruován genderový a mocenský řád? Dochází k jeho narušování? 

Reprodukuje pohádky patriarchální genderový řád?

Ačkoli není genderový a mocenský řád striktně hierarchický, jistým způsobem 

nedochází k jeho úplnému převrácení. V jistém momentu dominuje žena mužům a oni se tomu 

podřizují. Velenka se také stává aktivní postavou a Šternberk a král pasivní. Toto narušení ale 

není vnímáno negativně. V případě, kdy si Velenka vybírá svého muže, s tím oba souhlasí jako 

s nutností, protože oba jsou „uchazeči“ o její ruku a pouze jeden se může skutečně stát jejím 

manželem. Rozhodnout o tom má ona sama. Když Velenka zachraňuje Šternberka ze zakletí, 

činí tak proto, aby mohla plnit svou roli jeho manželky. Bez svého manžela by ji plnit nemohla 

a vymykala by se tradiční femininní roli. Je si tedy pravděpodobně vědoma toho, že 

plnohodnotnou ženou může být po boku muže a může tak získat společenské uznání.

(Beauvoir, 1967) Proto je jejím zájmem, aby byl Šternberk zpět. Po vysvobození tím ale není 

Šternberkova aktivita nijak omezena a on aktivně jedná dále. Přesto lze říci, že tato pohádka 

jistým způsobem narušuje obraz tradičního patriarchálního řádu a proto může přispět k jeho 

narušení. 

3. 2. 7. O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních

Mladý svobodný král jednou zaslechl hovor zahradníkových dcer o tom, co by si která 

z nich přála. Každá si přála pro sebe ženicha. Král jim jejich přání splnil. Johanku, která si 

přála samotného krále, si vzal za manželku. Sestry jí štěstí záviděly. S králem po nějaké době 

čekala potomka. Když se jí narodil chlapeček, podstrčily jí sestry místo něj štěně a chlapečka 

daly do koše a pustily po řece. Johanka i král z toho byli smutní. Koš s chlapcem doplaval 

do sousedství k bohatému knížeti, který tušil, odkud se košík s dítětem vzal. Rozhodl se, že si 

ho ponechá a sám ho vychová. Toto se opakovalo ještě dvakrát, když se Johance narodil další 

chlapec a dívka. Sestry, stejně jako další dvořenínové, králi domlouvaly, aby se Johanky 

zbavil. Dal jí velmi nerad vystavit žalář, do kterého byla zazděna a nakonec tam zemřela. Obě 

další děti také doplavaly ke knížeti. Děti se u něj měly dobře, kníže se o ně dobře staral a učil je 

všemu, co budou potřebovat. Chtěl jim říci pravdu až budou velcí. Ale zemřel dříve, než to 

stihl udělat. Děti už byly téměř dospělé. Bratři Růženku chránili a ona se o ně starala. Jednou, 
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když byli bratři na lovu, přišla do zámku stará babička, která Růžence řekla o mluvícím ptáku, 

živé vodě a zlatých jabloních. Růženka toužila po těchto věcech a nejstarší bratr se rozhodl, že 

se vydá do světa, aby je přinesl. Ale nevrátil se. Druhý se ho vydal hledat a také se nevrátil. 

Růženka se rozhodla, že půjde sama bratry hledat.. To se jí povedlo a navíc získala věci, 

po kterých tolik toužila. Všichni tři se vrátili domů. Bratři šli zase jednou na lov a setkali se 

s králem, kterého pozvali na druhý den na návštěvu. Po hostině krále zavedli do zahrady, aby 

se pochlubili její krásou. V ten moment mu mluvící pták řekl pravdu, že to jsou jeho děti, které 

Johanka porodila. Děti i král byli rádi, že se shledali a padli si kolem krku. Nakonec díky živé 

vodě oživili také jejich mrtvou matku.

Kvantitativní analýza

V pohádce vystupuje deset postav, kterými jsou král, Johanka, Johančiny dvě sestry,

kníže, Růženka, její bratři Jaromír a Jaroslav, stařec a stará babička. Poměr mužských a 

ženských postav je 5:5. Hlavní postavu je těžké určit. Dle mého názoru bychom za hlavní 

postavu mohli považovat Růženku, ale také krále a Johanku. Hlavními postavami jsou pak dvě 

postavy ženské a jedna mužská. Ostatní postavy jsou postavami vedlejšími. Růženka je 

zpočátku vyobrazena jako postava pasivní, ale později se stává aktivní postavou. Přesně 

naopak je to u jejích bratrů, kteří jsou zprvu aktivní a poté, co zkamení, jsou postavami 

pasivními. Král, který je ovlivněn řečmi druhých a sám do dění nijak nezasahuje je také 

pasivní postavou, stejně jako Johanka. Johančiny sestry jsou spíše postavami aktivními, 

protože se snaží zmařit Johančino štěstí a aktivně zasahují do jejího života. Kníže je postavou 

aktivní, protože se ujímá opuštěných novorozeňat, které sám vychovává. Stařec a stará babička 

jsou postavami pasivními. Aktivními postavami jsou Růženka, král, kníže, Johančiny sestry a 

Růženčiny bratři – tedy tři ženy a tři muži. Pasivními postavami jsou pak Johanka, stařec a 

stará babička – tedy dvě ženy a jeden muž.

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Růženka je mladá, hezká, dobrosrdečná, přívětivá a laskavá dívka. Stará se o své bratry, 

když jim zemře jejich „domnělý“ otec. Ráda každému potřebnému pomůže, jako pomůže staré 

babičce, která prosí o almužnu. Ráda se obklopuje hezkými věcmi. Na doprovodné ilustraci je 

vyobrazena, jak vzhlíží ke zlatým jabloním a mluvícímu ptáku. Když se dozví o věcech, které 

mohou její zahradu zkrášlit, okamžitě po nich zatouží. Je vyobrazena také jako dobrá 

hospodyně. Když se k nim chystá král na hostinu, sama velí přípravám a podílí se na nich. 
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Růženka je také velmi citlivá a když se její bratři nevrací z cesty pro mluvícího ptáka, živou 

vodu a zlaté jabloně, je z toho velmi zarmoucena a pláče. V neposlední řadě je také statečná a 

odvážná, neboť se vydává své bratry hledat, aby je zachránila. Při jejich záchraně s úspěchem 

překonává hrůzu nahánějící překážky. 

Oba bratři jsou dobrosrdeční, laskaví a přívětiví. Tyto vlastnosti mají stejné jako jejich 

sestra Růženka proto, že je v nich „vypěstoval“ kníže. Kromě toho jsou také stateční, šlechetní 

a nebojácní. Svou sestru ochraňují, aby se jí nic nestalo. Proto když jeden z nich opouští 

knížectví, druhý u ní zůstane, aby ji chránil. Poté, co se první bratr nevrátí, druhý dává 

přednost jeho záchraně před ochranou sestry. Oba bratři se snaží pro Růženku udělat cokoli, 

aby byla spokojená. Vydávají se na výpravu, aby jí přinesli věci, po kterých tolik touží. 

Protože neuposlechnou rad starce, z cesty se nevrátí a zkamení.  

Johanka, matka Růženky, je vyobrazena jako nejhezčí, nelepší a nejsmělejší ze tří sester. 

Zprvu je rozmarná, protože si přeje za manžela krále, ačkoli je sama z prostého rodu. Jejím 

největším přáním je mít manžela. Je patrné, že žena je úplnou ženou jen po boku manžela a 

proto se veškeré její tužby ubírají tímto směrem. Johanka je dobrosrdečná a vlídná, proto ji má 

každý v království rád. Je  stereotypně vyobrazena jako žena – matka. Ze svého těhotenství má 

velkou radost. Tomuto stereotypnímu vnímání ženy jako matky také nasvědčuje Johančin 

zármutek z toho, že nedokázala porodit „normální dítě“ a myslí si, že bude díky tomu zavržena 

svým manželem. Johanka se stává obětí svých sester a jejich zášti. 

Sestry Johanky jsou zpočátku vyobrazeny jako rozmarné. Jakmile se Johanka stane 

manželkou krále, stávají se závistivými a snaží se jí její štěstí a spokojenost překazit, ačkoli 

dostaly, co si přály. Jsou prolhané, proradné a pokud je Johanka šťastná, snaží se jí škodit. 

Nesou tedy záporné femininní rysy.

Král je vyobrazen jako dobrosrdečný a citově založený. Přesto své pocity smutku a 

neštěstí skrývá, když Johance její sestry místo novorozeněte podstrčí štěně a ona si myslí, že 

ho skutečně porodila. Skrývá je ale proto, aby utěšil svou ženu a je jí pravou oporou. Jeho 

velkou slabostí je to, že dá na řeči ostatních a řídí se podle nich při svém jednání. 

Kníže je opatrovníkem Johančiných dětí. Když se dozví, co se na královském dvoře 

stalo a když si uvědomí, že právě v osudné dny k němu připlavala novorozeňata, je mu jasné, 

co je toho příčinou. Je tedy rozumný a racionálně uvažující. Je také dobrosrdečný, nejen proto, 

že se dobře chová ke svým sloužícím, ale také proto, že se opuštěných sourozenců ujímá. Stává 

se jejich otcem, ačkoli sám biologickým otcem není. Vychovává je, zaopatřuje a učí je všemu, 

co budou potřebovat, a to podle jejich genderu (viz Genderový a mocenský řád).
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Genderový a mocenský řád

Kníže Růženku i její bratry učí tomu, co budou v budoucnu potřebovat. Růženka je 

zpočátku vzdělávána společně s bratry. Účastní se výuky, která je směřována k činnosti, kterou

vykonávají ženy i muži. Jedná se o zahradničení. Později jsou ale vychováni rozdílně – bratři 

k umění se zbraní a k lovu, Růženka k ženským pracím. Také mezi Růženkou a jejími bratry 

panuje striktní rozdělení rolí – oni ji chrání a ona se o ně stará. Ačkoli je Růženka z počátku 

pasivní, později dochází ke zvratu. Dokud je postavou pasivní, neopouští území knížectví. 

Když se stává aktivní, vydává se hledat a vysvobodit bratry. Musí se proměnit do maskulinní 

podoby, aby mohla tento úkol zvládnout. „Ano; ale budeš-li zmužilá, můžeš je vysvobodit. Zde 

máš zlatou kouli, hoď ji před sebe, a kam se bude kutálet, tam jdi za ní! Přijdeš k jednomu 

vrchu, velmi vysokému, tam ti koule zmizí. Ty jdi zmužile nahoru, ale na žádnou stranu se 

neohlížej, ať se děje co děje, ať slyšíš co slyšíš! Jestliže se ohlédneš, zkameníš a skulíš se dolů 

ke svým bratřím, kteří u paty vrchu leží.“ (Němcová, 1934: 122) Má se tedy chovat jako muž, 

protože jen těm je dovoleno zachraňovat jiné lidské bytosti. Jako žena by je vysvobodit 

nemohla. Proto se stává statečnou a nebojácnou. Tato proměna je jen dočasná a neohrožuje 

stávající genderový řád. Po vysvobození bratrů se opět vrací k ženským činnostem, jakou je 

například příprava hostiny pro krále. Přesto v ní zůstává stopa aktivity, protože i poté dává rady 

a podněty bratrům a králi. Dokáže racionálně uvažovat v nečekaných situacích. Jako například 

v případě, kdy přijde s nápadem, že by jejich dávno zemřelou matku mohli znovu oživit živou 

vodou. Což také udělá. Tento akt znovuoživení asociuje akt zrození. Narození je akt, jehož 

původcem je žena, stejně jako je tomu zde při znovuoživení, jehož původcem je Růženka.

Bratři Růženky dělají svobodná rozhodnutí a rozdávají příkazy. Vydávají se na výpravu, 

aby Růžence přinesli věci, které touží mít. Neochota nechat si zasahovat do své svobodné vůle 

se jim stane osudnou, když neposlechnou rady starce. Ztrácejí pak svou aktivitu, protože 

zkamení. Věnují se mnoha maskulinním činnostem, ke kterým byli vychováváni. Loví zvěř, 

což je typicky mužská činnost, ve které muži zakouší svou moc ovládnutí přírody (Beauvoir, 

1967: 27). Dále se učí zacházet se zbraněmi, ochraňují svou sestru (ženu) a vydávají se 

do světa, aby získali věci, po kterých Růženka touží.

Král je postava, u které také dochází k postupné proměně. Z počátku je zcela aktivní, 

dělá svobodná rozhodnutí a rozdává příkazy. Když si chce vzít Johanku za manželku, zeptá se 

jí, zda se stane jeho ženou. Nedělá z ní objekt, který by byl jeho majetkem, ale považuje ji 

za osobnost, která je autonomní. Jeho jednání může být ovlivněno tím, že král věděl o přání 

Johanky, aby se jejím manželem stal právě on a je si jist, že chce jeho ženou být. Otázkou 

zůstává, zda by se jí zeptal v případě, kdyby si nebyl jist jejím úmyslem a hrozilo by mu 
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odmítnutí. Jeho svobodné rozhodování později ovlivní nátlak Johančiných sester a dvořenínů. 

Ačkoli to udělá proti své vůli, rozhodne podle jejich přání a Johanku nechá zavřít do žaláře. 

Kníže, který vychovává sourozence, předpokládá, že ženy jsou předurčeny k roli matky, 

protože nechá zavolat ženy, aby se o nalezené děti staraly. Tu vidí zdáli něco po vodě se 

houpat, čeká, až se to přihoupá a potom to vytáhne. Byl to koš a v něm novorozené dítě. 

S útrpností vzal je kníže a vlastní rukou donesl do svého zámku. I svolal hned ženy a dal 

rozkaz, aby o děťátko měly všecku péči. (Němcová, 1934: 114)

3. 2. 8. Bratr a sestra

Pavlinka a Jeníček byly děti drvoštěpa, který si po smrti jejich matky vzal jinou ženu. 

O jejich maceše se říkalo, že je čarodějnice. Děti musely od rána do večera pracovat, často 

byly bity a častokrát plakaly. Macecha je jednou poslala pro čerstvou vodu do studánky.

Ačkoli se oběma zdál sen, ve kterém je matka varovala před zlou macechou, Jeníček varování 

nebral vážně. Došly ke studánce a Jeníček se chtěl napít. Pavlinka ho prosila, aby to nedělal,

ale bratr se napil a proměnil se v beránka. Pavlinka začala plakat a objímala ho. Potkal ji mladý 

muž, který jí nabídl, že může jít bydlet k němu i s beránkem. Štěpán byl vlídný a hodný a 

Pavlinka se u něj měla dobře. Oba se do sebe zamilovali a vzali se. Pavlinka zapomněla 

na mstivou macechu. Za čas se jí narodilo dítě a ona i její muž byli šťastni. Když si vyšla 

jednou do zahrady, na stromně uviděla jablko, kousla do něj, proměnila se ve zlatou kachnu a 

vylétla z domu ven. Štěpán ji hledal, ale nenašel ji. V noci, když Štěpán spal, slyšel beránek 

ťukání na okno a hlásek „bratříčku, otevři“. Byla to Pavlinka, která jako zlatá kachna vletěla 

dovnitř a proměnila se. Vlaštovka jí poradila, jak ji může Štěpán vysvobodit, což Pavlinka 

řekla bratrovi. Na vysvobození měla jen tři dny. Pavlinka zaopatřila své dítě a zmizela. V tom 

se Štěpán probudil a beránek mu řekl o tom, co potkalo Pavlinku a jak ji vysvobodí. To se 

Štěpánovi na poslední chvíli podařilo. Poslední večer lhůty pro vysvobození Štěpán strhl 

kachnu do pokoje a orla, který ji pronásledoval, sestřelil. Pavlinka i beránek se umyli jeho krví 

a proměnili se zpět do lidské podoby. 

Kvantitativní analýza

V pohádce vystupují čtyři postavy - Pavlinka, Jeníček, Štěpán a macecha. Poměr mužů a 

žen je 2:2. Hlavní postavou je Pavlinka a Jeníček. Mladý Štěpán je napůl postavou hlavní, ale 

spíše ho budu považovat za postavu vedlejší. Hlavní postavou je jedna postava ženská a jedna 

mužská. Vedlejším postavami jsou pak jeden muž a jedna žena. Pavlinka i Jeníček jsou 

postavami píše pasivními. Jsou proměněni ve zvířata, což jim aktivitu znemožňuje. Pasivně 
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přijímají situace, které nastanou. Štěpán je postavou aktivní, protože se ujímá Pavlínky a jejího 

bratra a tak značnou měrou ovlivňuje svůj vlastní život i jejich. Zlá macecha je postavou spíše 

aktivní, protože ovlivňuje Pavlinčin a Jeníčkův život tím, že je proměňuje ve zvířata. 

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Pavlíka i její bratr jsou vyobrazeni jako „oběti“ trýznění zlé macechy. Oba dva byli ale 

krásní a velmi silní, protože snáší všechny ukrutnosti macechy. Pavlinka je dobrosrdečná, 

se sklonem k opatrovnictví a ochraně druhých. Je citově založena a své city projevuje navenek. 

Pavlínka lže Štěpánovi ohledně toho, proč pláče a ohledně totožnosti beránka – bratra. Je to ale 

pravděpodobně proto, aby nemusela Štěpánovi říkat potupnou pravdu. Pavlínka se zamiluje 

do Štěpána. Chce kvůli tomu odejít. Svou lásku mu nijak neprojeví a možná chce odejít proto, 

že lásku jako první muži najevo dát nemůže, ale v blízkosti Štěpána už v takovéhle pozici 

zůstat nechce. Naštěstí ji ale Štěpán jako první vyzná lásku a ona před tímto problémem utíkat 

nemusí. Pavlínka je stereotypně vyobrazena jako žena - matka. Když se jí narodí dítě, je velmi 

šťastná. Tento stereotyp je posílen tím, že Pavlínka se může proměnit z kachny zpět na lidskou 

bytost jen z důvodu, aby zaopatřila své dítě. Je proměněna zpět i se svým bratrem díky svému 

manželovi, který zabije orla a oba dva se umyjí jeho krví51.

Jeníček je vyobrazen jako dobrosrdečný. Jeho chybou je to, že neuposlechl rady své

sestry a napil se vody ze studánky, která ho proměnila v beránka. Pravděpodobně to neudělal 

proto, že rady pocházely od jeho sestry, tedy ženy. Řídil se raději slovy svého otce. „Otec 

říkával, sen že je blud, na ten že se nemá věřit. Co by se mi z té vody mohlo stát? Jen mne nech 

napít, vždyť mám ústa jako pec,“ tak vzdoroval neposlušný bratr, uhnul se, položil džbánek 

k ústům a vody se napil. (Němcová, 1934: 134) Je proměněn ve zvíře, které vykazuje lidské 

vlastnosti a schopnosti. Své tajemství skrývá a vyzradí ho až tehdy, kdy je nucen Štěpánovi říci 

o možnosti vysvobodit Pavlínku. 

Mladý zeman Štěpán je dobrosrdečný, statečný a šlechetný. Když se mu Pavlínka svěří 

s tím, že má zlou macechu, nenechá ji na pospas svému osudu, ale zachrání ji tím, že jí nabídne 

útočiště. Navíc se o ni dobře stará, je k ní i k beránkovi vlídný a hodný. Štěpán je citově 

založený a své city také projevuje navenek (pláče). Pravdou je, že to je v místnosti, kde není 

                                                
51 Krev je prvek magicky spjatý s ženstvím. Představuje jak menstruační krvácení, ale také krvácení při 

porodu. (Vodáková O., 2003b: 42) Krev zde pravděpodobně symbolizuje znovunarození Jeníčka a 
Pavlinky v lidské podobě a zbavení se podob zvířecích.
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nikdo jiný než jeho potomek a beránek – nikdo, kdo by mohl pochybovat o jeho maskulinitě. 

Jeví se jako archetyp hrdiny – vysvoboditele, protože Pavlínku i jejího bratra zachrání. 

Macecha je vyobrazena jako zlá. Říkalo se o ní, že je čarodějnice a to i proto, že 

učarovala drvoštěpa, který si ji vzal. Popírá stereotyp ženy – matky a pečovatelky. K dětem, ač 

nejsou její vlastní, se chová nevlídně, psychicky a fyzicky je týrá. 

Genderový a mocenský řád

Pavlínka je dívka, které muž nabídne, aby šla bydlet k němu. V tomto případě ale 

Pavlínce nic jiného nezbývá a nabídku přijímá. Vypadá to, jako by byla tou silnější osobností 

ona, na rozdíl od svého bratra, kterého se snaží uklidňovat. Je to ale pravděpodobně dáno tím, 

že ona zatím lidskou podobu neztratila, kdežto její bratr jako beránek ano a postrádá jakékoli 

východisko z této situace. V momentě, kdy se zamiluje do Štěpána a narodí se jí dítě, zařazuje 

se do role manželky a matky. Díky tomu je také více svázána s prostorem domácnosti, který se 

pro ni zdá bezpečným útočištěm. Jakmile ho opustí, macecha se ji vždy pokusí přelstít a 

začarovat, což se jí později podaří. Zpočátku se zdá Pavlínka jako aktivní. Její aktivita je ale 

omezena v případě, kdy se proměňuje v kachnu. V této podobě pasivně čeká na vysvobození.

Jeníček dělá vlastní rozhodnutí a neposlouchá ženu. Když se promění v beránka, jeho 

povaha se začíná přibližovat spíše povaze femininní. Je pečující, citlivý a bojácný. V ten 

moment se naopak role Pavlínky začíná stáčet maskulinním směrem a zdá se, jako by si 

na nějakou chvíli role vyměnili, protože ona se stává jeho ochráncem. 

Mladý zeman se k Pavlínce chová jako gentleman. Pokud vycítí, že o něj má Pavlínka 

zájem, chce aby se stala jeho ženou. Vyčká na její souhlas. Dává jí možnost svobodného 

rozhodnutí. Je vyobrazen jako hrdina – zachránce Pavlínky a jejího bratra. Je pravda, že ho 

beránek upozorní na to, jak je má vysvobodit a že to vůbec může udělat. Ale své úlohy 

vysvoboditele se zhostí okamžitě. Dokonce se na ní připravuje tak, že se cvičí ve střelbě. Je 

tedy vyobrazen v jedné z typicky maskulinních činností.

Macecha svým chováním odporuje stereotypnímu vyobrazování žen jako matek. Ačkoli 

možná právě tím, že se nechová jako správná matka, stereotyp ženy matky ještě více posiluje. 

Není jasné, z čeho její zloba pramení, ale možná právě z toho, že vlastní děti nemá a proto se 

jako žena cítí nedostatečná. Nevlastní děti jí tak neustále připomínají její vlastní nedostatečnost 

a ona se jich proto snaží zbavit.   
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3. 2. 9. Spravedlivý Bohumil

Bezdětný královský pár toužil mít potomka – dokonce i z vůle čerta. Narodila se jim 

dcera Lidumila, která v sedmnácti letech najednou zčernala a zemřela. Pochovali ji v hrobce a 

ve dne v noci u ní musela stát vojenská stráž. O půlnoci byl pokaždé strážící voják nalezen 

roztrhaný na kusy. Jednoho dne měl jít na stráž do hrobky Bohumil. Věděl že jde na smrt a tak 

se šel rozloučit s rodiči. Po cestě se rozhodl utéci. Potkal starce, který mu pověděl, co se

v hrobce děje, jak vojáky trhá zlým duchem posedlá Lidumila a jak a co udělat, aby její řádění 

přečkal. Bohumil se vrátil a šel na stráž, kterou přečkal, protože udělal vše, jak mu stařec 

poradil. Králi neřekl, co se děje. Další den se to opakovalo a třetí den mu stařec poradil, jak má 

princeznu vysvobodit. Za rady požadoval stařec polovinu jeho odměny. Bohumil udělal vše 

podle starce a skutečně princeznu vysvobodil. Lidumila jako odměnu navrhla sama sebe a tak 

se stala Bohumilovou manželkou a Bohumil králem. Přesto nezapomněl na starce, kterému 

slíbil polovinu odměny. Jednou ho potkal na vyjížďce s Lidumilou a stařec chtěl polovinu 

odměny. Měl přetnout v půli svou ženu. Bohumil se zdráhal a nabízel mu celé království. Ale 

stařec si stál za svým. Bohumil vše řekl Lidumile, která, aby mu to neztěžovala, vyšla z kočáru 

a objala se s ním. Bohumil vytáhl meč a rozpřáhl se. V tom ho stařec zarazil. Řekl mu, že to 

byla zkouška, zda bude spravedlivě panovat a dostojí svému slovu.

Kvantitativní analýza

V příběhu se objevuje pět postav, kterými jsou Bohumil, Lidumila, stařec, král a 

královna. Poměr mužů a žen je 3:2. Hlavní postavou je Bohumil, tedy muž, a všechny ostatní 

postavy, dvě ženy a dva muži, jsou postavami vedlejšími. Bohumil je také postavou aktivní,

protože zásadním způsobem formuje svůj vlastní život, ale i životy královské rodiny. Ostatní 

postavy, kterými jsou princezna, královna a král, jsou pasivní. V podstatě se nikterak o změnu 

situace nepokoušejí. Stařec, který dává Bohumilovi rady,  je postavou částečně aktivní, protože 

napomáhá Bohumilovi vrátit stav věcí do původního pořádku. Je ale převážně pasivní 

postavou, protože sám žádnou činnost nevykonává. Aktivní postavou je potom pouze jeden 

muž, pasivními postavami jsou dvě ženy a dva muži. 

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Bohumil je švarný, statečný a veselý voják. Je dobrosrdečný a ochotný. Přesto je 

částečně zbabělý. Když má jít na stráž do hrobky, uvědomuje si nevyhnutelnost smrti, nechce 

zemřít tak bídnou smrtí a uteče. Ale tento akt zbabělosti bychom mohli interpretovat také jako 
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racionální zvažování a snahu zachránit si svůj život. Dá se tedy jen stěží určit, zda je Bohumil 

zbabělý, nebo rozumný. Každopádně je čestný, protože původní dezerci z armády zavrhne a 

čestně se postaví tváří v tvář nebezpečí. V neposlední řadě je vyobrazen jako spravedlivý. 

Dodrží své slovo, které dal starci. Podle mne se ale spíše jedná o čestnost než spravedlnost. 

Lidumila je krásné mladé děvče. Primární informace je zaměřena na vnější vzhled. 

Lidumila v sedmnácti letech zemře a díky prokletí, které způsobila otcova žádost o dceru 

směřovaná k čertu, se promění v saň52, která vždy o půlnoci trhá na kusy vojáky hlídající její 

tělo v hrobce. V této podobě je vyobrazena na doprovodné ilustraci. Oblečena je v černém, 

s dlouhými černými vlasy a s lidskou kostí v ruce. Je velice nebezpečná. Taková přestane být, 

až když je ze svého prokletí vysvobozena. Pak je vyobrazena jako úslužná a když ji Bohumil 

vysvobodí, chce se mu odměnit. Důležitým rysem Lidumily je dobrosrdečnost a statečnost,

protože by se nechala Bohumilem zabít, jen aby mohl dodržet slovo, které dal a nepřišel o čest.

Král velmi touží po potomkovi. Stejně tak po něm touží královna. Je ochoten pro to 

udělat cokoli. Dokonce o něj prosit samotného čerta. Mimo to je král také velmi čestný.

Stařec je starý shrbený muž, který má šedivé vlasy a dlouhé bílé vousy. Řekne 

Bohumilovi o tom, co se děje v hrobce a jak by mohl princeznu vysvobodit. Ztělesňuje tak 

archetyp moudrého starce, který vše ví a dává dobré rady. V neposlední řadě zkouší mladého 

Bohumila, coby krále, zda dokáže dodržet slovo a spravedlivě vládnout. 

Genderový a mocenský řád

Bohumil je postava zcela aktivní. Působí jako voják, což je činnost typická pro muže. 

Dělá aktivní rozhodnutí, ale to je ovlivněno někdy příkazy samotného krále, poté radami 

starého muže a v neposlední řadě také společenským genderovým řádem. Když dezertuje, je si 

vědom, že se nechová tak, jak by se měl muž – voják zachovat, a do armády se vrací. 

Je vyobrazen při další činnosti, která náleží mužům, a tou je záchrana princezny.

Při vysvobození princezny se řídí radami starce a je patrné, že bez nich by to nedokázal. 

Princeznu zachrání tak, že si místo ní lehne do její hrobky mezi tím, co ona lítá jako divoká 

saň, a nechce jí tam pustit zpět. Uplatňuje nad ní moc, protože jí brání v jednání. Pak teprve se 

princezna promění. Nicméně bez člověka, pravděpodobně muže, který by nad ní uplatňoval 

moc a bránil by jí ve znovuulehnutí do rakve, by se zpět v lidskou bytost nikdy neproměnila. 

                                                
52 Jedná se o klasické strašidlo či přízrak, který je duší mrtvého člověka. Zpravidla se jednalo o hříšníka, 

který neměl v hrobě pokoje. (Vodáková O., 2003a: 22) V tomto případě se princezna sama žádným 
hříchem neprovinila, ale pyká za hřích svého otce, který si přál potomka z vůle čerta. 
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Bohumil se po vysvobození stává manželem princezny a králem. Zajímavé je, že sama 

princezna tuto variantu navrhne. Ona je tou, která se do Bohumila zamilovala, stejně jako on 

do ní, a podává návrh na jejich sňatek. Bohumil i král se sňatkem souhlasí. Když Bohumil 

usedne na královský trůn, uvědomuje si nutnost vzdělání pro muže v postavení krále a začne se 

vzdělávat, což bylo kdysi umožněno pouze mužům (Renzetti, Curran, 2005). 

Král s královnou velmi touží po potomkovi. Královna je smutná z toho, že žádné dítě 

nemají. Král je přímo rozhořčen. Královna spíše strádá a pociťuje zármutek, kdežto král je 

rozzlobený. Král, který z titulu své pozice uplatňuje moc nad muži i ženami, si přesto nechá 

do svých pravomocí jistým způsobem zasahovat. Když mu Lidumila řekne, že by jí jako ženu 

měl dát jejímu vysvoboditeli, král souhlasí.

Na Lidumilu padá trest za otcovo provinění. Její otec se provinil proti Bohu, protože 

žádal dítě z vůle čerta a trest za tento prohřešek padl na Lidumilu. Posednutá zlým duchem 

pasivně čeká na vysvobození. Nemůže do svého osudu zasahovat a musí to udělat její

vysvoboditel, což je úloha, která náleží muži. Stane se jím Bohumil, který princeznu zachrání. 

On je tím, který jí poskytl útočiště a ochranu před nepřízní osudu, Lidumila se do něj zamiluje 

na první pohled a tak ji pravděpodobně nezajímá, jaké charakterové vlastnosti Bohumil má. 

Postačujícím podnětem pro lásku je to, že je vysvoboditelem a ochráncem. Lidumila uplatňuje 

moc tím, že se snaží ovlivnit rozhodnutí muže – svého otce. (Beauvoir, 1967)

3. 2. 10. Chudý a boháč

Jedna chudá vdova, která měla šest dětí, šla prosit bohatého mlynáře, o něco k jídlu. 

Mlynář jí nic nedal. Mlynářka jí potají dala něco málo k jídlu a vdova ihned dala dětem chleba 

a uvařila knedlíky. Když seděli spolu u stolu,  zaklepal na dveře cizí mládenec, který prosil 

o nocleh a jídlo. Vdova mu dala najíst a nechala ho přespat. Za odměnu jí vandrovní nechal 

v posteli syna hromádku zlatých peněz. Vdova se rozhodla, že o tom nikomu neřekne. Josífek 

chtěl vědět, kolik peněz to je a šel si vypůjčit do mlýna mírku. Zvědavý mlynář ji vymazal 

testěm a když ji Josífek vracel, všiml si v těstě přilepeného dukátu. Když byla noc a vdova se 

chystala spát, zase někdo klepal na dveře. Otevřela a byl tam cizí člověk, který posil o nocleh. 

Pozvala ho dál a dala mu jídlo a pití. Ale on si jen lehl na lavici. Vdova tušila, že je na tom 

člověku cosi divného. Sotva si zdřímla, slyšela opět klepání. Dostala strach, když viděla 

vandrovního jít ke dveřím. Vandrovní jí řekl, že má ležet, ten co klepe je zloděj a jeho poslal 

Pánbůh, aby ho vyhnal. Šel ke dveřím, otevřel je a mlynáře, který stál za dveřmi a chtěl vdovu 

oloupit o peníze, vzal do náručí a zmizel s ním. Druhý den se rozneslo, že se mlynář ztratil. 

Mlynářka toho nelitovala a dala půl jmění chudým. 
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Kvantitativní analýza

V této pohádce se vyskytuje šest postav - chudá vdova, mlynář, mlynářka, dva vandrovní 

a Josífek (syn chudé vdovy). Poměr mužů a žen je 4:2. Hlavní postavou je chudá vdova, která 

díky své pohostinnosti získá peníze od svatého Josefa. Další postavy jsou vedlejší. Chudá 

vdova se zdá být postavou aktivní, ale pouze ve smyslu tom, že se stará o své děti a snaží se 

zaopatřit všechny jejich potřeby. Protože ale nezasahuje do svého života, nemá možnost ho 

formovat, budu ji považovat za postavu pasivní. Za aktivní postavu považuji lakomého 

mlynáře, který má možnost samostatně rozhodovat. Za aktivní postavy považuji také dva 

vandrovní, kteří pomáhají chudé vdově a ochraňují ji před závistí druhých. Ostatní postavy, 

kterými jsou Josífek a mlynářka jsou postavami pasivními. Aktivními jsou tedy tři mužské 

postavy, pasivními jsou pak dvě ženské postavy a jedna mužská postava. 

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Chudá vdova je zde popisována jako vdova. Opět se dozvídáme, jaké je její postavení 

ve vztahu k muži. Je to žena chudá, která se snaží jakýmkoli způsobem zaopatřit své děti. 

Ztělesňuje stereotyp ženy – matky a pečovatelky. Nepečuje jen o své děti, ale také o další lidi, 

kteří potřebují pomoc, jako například o vandrovní, kteří ji žádají o nocleh. Kromě noclehu jim 

nabídne také jídlo. Není tedy chamtivá a lakomá. Naopak je dobrosrdečná a vlídná k druhým. 

Je úslužná a zbožná žena. Projevuje se u ní také ženská intuice, protože má jisté tušení, když se 

druhý pocestný nemodlí s dětmi. Neřídí se racionálním uvažováním, ale intuicí. Nevíme, jaké 

činnosti vykonává, přesto z charakterových vlastností můžeme vyvodit, že vdova ztělesňuje 

archetyp přadleny, neboť se pohybuje v mezích, které jí vymezuje patriarchální řád. 

Mlynář je nositelem negativních mužských rysů. Je chamtivý a závistivý. Nechce se 

dělit o svůj majetek a pomoci chudým. Když se dozví, že chudá vdova přišla k penězům, chce 

jí je ukrást, aby tak zvětšil svůj vlastní majetek. Je zlý, sobecký, egocentrický a zajímá ho jen 

jeho vlastní osoba. 

Mlynářka je vyobrazena jako dobrosrdečná a chápající. Je možné pozorovat jakousi 

„ženskou solidaritu“, když jedna žena, bohatší, pomáhá druhé, chudší. Je vyobrazena jako 

osoba, která pomáhá druhým, kteří to potřebují. Filantropie byla jednou z možností, jak se 

ženy mohly realizovat (Lenderová, 1999). Když se pak dozvídá, že její muž zmizel a že ho 

s sebou odnesl čert, nijak netruchlí. To může naznačovat, že je ráda, že její despotický manžel 

zmizel a ona už nemusí snášet jeho sobecké chování. Polovinu majetku pak rozdá chudým, 

protože na rozdíl od svého muže lakomá a sobecká není.  
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Specifickými postavami jsou dva vandrovní, kteří žádají vdovu o nocleh. Jedním z nich 

je svatý Josef, což je postava biblická a odměňuje dobré lidi. Druhým je sám čert, kterého 

seslal Bůh, který trestá zlé lidi. 

Genderový a mocenský řád

Chudá vdova se sama stará o své děti. Vdovy mají ve společnosti specifické postavení. 

Zpravidla jsou odkázány na chudobnou existenci. Podle kresťanské církevní věrouky jsou totiž 

nabádány k tomu, aby se znovu nevdávaly a proto nemají možnost zajistit si živobytí. Vdova 

se musí starat o děti, námezdní práci nevykonává a díky péči o děti ani nemůže. Je tak 

odkázána na almužnu od druhých. Přebírá úlohu živitelky rodiny, ačkoli peníze nevydělává. 

Zároveň se musí starat o domácnost a děti. Díky lakotě mlynáře nemá pro děti žádné jídlo a je 

patrné, že zajistit živobytí pro rodinu nezvládá. Její úloha je jasně spjata s prostorem 

domácnosti. Stará se o děti a její činnost směřuje k domácím pracím, explicitně k vaření. 

Mlynář je despotickou hlavou rodiny. Je to patrné z toho, že jeho žena potají dává chudé 

vdově chléb a mouku tak, aby to mlynář neviděl a nerozzlobil se. Její postavení v rodině je 

zcela určitě podřízené a svému muži nechce jakýmikoli činy odporovat. 

3. 2. 11. O Pánu Bohu

V tomto příběhu, který se skládá z několika dílčích epizod, putuje Pán Ježíš se svatým 

Petrem po různých krajích. V jedné vesnici přenocují u sedláka, který po nich druhý den ráno 

požaduje, aby pomohli s prací. Protože nevstávají, schytá svatý Petr několik ran po hřbetě, 

když se ho čeledín snaží vzbudit. V dalším příběhu Pán Ježíš lstí donutí Petra, aby se přiznal ke 

krádeži homolky. Petr jednoho dne zatouží být Pánembohem, což mu Ježíš splní. Stejně tak 

mu chce splnit touhu umět řeč, které nikdo nerozumí. Sám Petr pak od této touhy upustí.

Jednoho dne se zúčastní svatby. Petr si od chudých novomanželů vezme koláče, ačkoli ho 

Ježíš upomínal, aby od nich nic nebral. Pak je všechny vyhází na zem, protože se bojí přiznat 

Ježíši, že si je vzal. Ježíš, který dobré lidi odměňuje, odmění také chudou vdovu, která je štědrá 

a dobrosrdečná. Pokouší se napravit jednoho líného muže, kterému dá za manželku čilou 

dívku, která ho prý donutí k činnosti. V neposlední řadě se snaží Ježíš napravit samotného 

Petra. Řekne mu, že není dobré hledět na to, kdo je v jak drahém šatu oblečen, ale na to, jak je 

kdo upraven a jak o sebe dbá. 
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Kvantitativní analýza

V tomto pohádkovém příběhu se vyskytují dvě hlavní postavy, kterými jsou Ježíš a svatý 

Petr, a mnoho vedlejších postav. Nejedná se o pohádku v klasickém slova smyslu, ale 

o několik krátkých povídek. Pán Ježíš a svatý Petr, kteří spolu chodí po různých krajích, se 

v nich setkávají se s mnoha dalšími postavami. Protože jich je mnoho, nebudou předmětem 

kvantitativní analýzy. Podstatné je, že hlavními postavami jsou dva muži a oba jsou aktivní.

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Ježíš je biblickou postavou. O problematice inkarnace Boha v muže jsem se již 

zmiňovala v analýze jednoho z textů. Je vyobrazen jako moudrý, spravedlivý, skromný a 

prozíravý či předvídající. Snaží se jiné postavy v příběhu, včetně Petra, poučit o mravnosti, 

slušnosti a dalších žádoucích atributech chování a jednání.

Svatý Petr je křesťanskou postavou. Je vyobrazen jako muž, který se často vymyká 

tradičním maskulinním atributům a Ježíš se ho k nim snaží nasměrovat. Nastavuje mu různými 

situacemi jakési zrcadlo, aby si uvědomil svá negativa či slabiny a mohl se změnit.

Genderový a mocenský řád

Tato pohádka je souborem několika krátkých příběhů. V nich se snaží Ježíš poučovat 

Petra o tom, jak se má chovat. Podle Ježíše by měl být Petr pracovitý, úslužný, skromný, 

pravdomluvný a poctivý. Neměl by lpět na fyzickém vzhledu, na hmotných věcech, neměl by 

se snažit být všemocný a všeznalý a za každou cenu být „nejlepší ze všech“. Ježíš tak má 

na Petra zásadní vliv a snaží se formovat jeho chování žádoucím směrem, tak aby Petr plnil 

roli „správného“ muže. 

Ježíš v příběhu nevykonává žádné činnosti. Petra můžeme vidět, jak jde například 

do hospody na zábavu, ale přesto také mnoho činností nevykonává. Oba dva putují 

po Čechách, nejsou svázáni s žádným uzavřeným prostorem a jejich mobilita není nikterak 

omezena. 

V příběhu se můžeme setkat ještě s dalšími postavami, které se věnují činnostem 

přiměřeným jejich genderu. Například sedlák obhospodařuje své hospodářství a sklízí úrodu. 

Tesaři jdou do hospody na zábavu a poperou se s Petrem, který celý večer protancuje s dívkou 

jednoho z nich. Jedna děvečka je zde vyobrazena jako husopaska. Dobrotivá chudá vdova je  

vyobrazena jako dobrá hostitelka a kuchařka. 
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V jednom příběhu se setkávají oba s velmi líným mužem a pak s velmi čilou a aktivní 

ženou. Ježíš jí chce dát lenochovi, aby se stala jeho ženou a napravila ho. Zastává názor, že ona 

líného muže napraví. Poněkud netypicky se zde tvrdí, že nikoli muž formuje ženu, ale žena 

naopak může formovat muže. Mencl uvádí, že v Ježíšově novozákonním pojetí nachází žena 

znovu svou důstojnost, jako rovná muži, ačkoli jiná bytost. (Mencl, 2003:50) Žena v této 

pohádce není Ježíšem považována za muži podřízenou. 

3. 2. 12. Chytrá horákyně

Manka byla dcera chudého chalupníka. Otec ji dal do služby k bratrovi, bohatému 

statkáři. Měla si u něj vysloužit krávu, ale statkář jí krávu odmítl dát. Manka poslala otce 

k prokurátorovi, aby statkáře žaloval. Prokurátor ho vyslechl a poslal pro statkáře. Dal oběma 

hádanku a kdo ji uhodne, toho bude kráva. Statkář řekl hádanku své ženě, která mu na ni dala 

odpověď. Chalupník řekl hádanku Mance a ona mu na ni dala svou odpověď. Prokurátor 

rozhodl, že hádanku uhodl chalupník. Poznal ale, že to nemá z vlastní hlavy. Když se 

dozvěděl, že to vymyslela jeho dcera Manka, poručil, aby za ním přišla. Manka měla přijít ani 

ve dne ani v noci, ani ustrojená ani nahá, ani pěšky ani na voze. S tím si Manka jednoduše

poradila. Prokurátor si ji chtěl proto vzít za ženu a ona souhlasila. Den před svatbou jí řekl, aby 

se nikdy nepletla do žádného soudu. To Manka porušila, když prokurátor díky úplatku 

nerozhodl spravedlivě. Manka dala radu poškozenému sedláku, co má udělat, aby to 

prokurátorovi oplatil. Sedlák to udělal a prokurátor z něj nakonec vyzvěděl, že mu to poradila 

Manka. Doma jí řekl, že se musí odstěhovat zpět k otci, protože nedodržela svůj slib. Mohla si 

odnést, co jí je nejmilejšího. Manka prokurátora opila vínem a když usnul, nechala ho i 

s postelí přenést k otci. Když se ráno prokurátor probudil, Manka mu řekla, že si vzala jeho, 

protože nejmilejší jí je právě on. Prokurátor se dal do smíchu a odpustil jí. Uznal, že ona je 

chytřejší než on a bude soudit místo něj. 

Kvantitativní analýza

V pohádce vystupuje celkem pět postavy, kterými jsou Manka, prokurátor, bohatý 

statkář, statkářova žena a chudý chalupník (otec Manky). Muži jsou tak v poměru k ženám 

v mírné převaze 3:2. Hlavní postavou je Manka, která se stane prokurátorovou ženou. Ostatní 

postavy jsou postavami vedlejšími a poměr mužů a žen v této kategorii je 3:1. Manka se zdá 

být postavou spíše aktivní, protože uhodne prokurátorovu hádanku a zasahuje do jeho 

nespravedlivého rozhodnutí, a to i přesto, že sama do svého života nezasahuje, neformuje ho, 

spíše se podřizuje okolnostem, které nastanou, a osobám, které ji ovlivňují. Aktivní postavou je
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také prokurátor. Ten nejen že soudí spory druhých, čímž ovlivňuje jejich osudy, ale také sám 

rozhoduje o svém životě. Ostatní jsou pak postavami pasivními. Aktivní postavou je tedy muž

a žena, pasivními postavami jsou potom dva muži a jedna žena. 

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Manka je mladá a chytrá žena. Chytrost je tu vyobrazena ne jako racionální uvažování, 

ale spíše jako schopnost odpovědět na prokurátorovu hádanku. Ale vypadá to, že se za svou 

chytrost Manka stydí. Ráno Manka přijde do sednice a povídá: „Až se vás bude prokurátor 

ptát, řekněte, nejsladší že je spaní, nejbystřejší že je oko a nejbohatší že je země, z níž všecko 

pochází. Ale to vám pravím, ať neříkáte, od koho jste se to dověděl!“ Chalupník šel k panu 

prokurátorovi, jsa žádosti, zdali ta odpověď bude dobrá. (Němcová, 1934: 187) Snad pro to, že 

jako žena by neměla být příliš chytrá. Ačkoli je Manka chytrá a prokurátor ji také za chytrou 

považuje, zdá se spíše, že je v jistých momentech více vtipná, vychytralá a spravedlivá, než 

chytrá. Manka sloužila tři léta spravedlivě a bez reptání, ale otec churavěl a stárnul a proto

musela domů. Žádala tedy jalovici, z které už byla hodná kráva. Tu obrátil milý strýc kolečka 

řka kdesi cosi, že jí tolik nedá, že jí toho neslíbil a chtěl ubohou Manku odbýti několika groši. 

Ona však nebyla tak hloupá, aby byla peníze přijala, ale doma s pláčem otci všecko povídala 

usilujíc, aby šel k panu prokurátorovi žalovat. (Němcová, 1934: 185) V neposlední řadě se její 

chytrost projevuje jako lstivost, když se jí podaří obelstít vlastního muže. Její chytrost osobně 

spatřuji spíše ve způsobu, jakým se prosazuje v rámci své podřízené a bezmocné pozice. 

Manka je velmi pracovitá. Pracuje pro bohatého statkáře jako děvečka a v této roli je 

vyobrazena na doprovodné ilustraci. Ještě více pak pracuje, když jí statkář slíbí za odměnu 

krávu. Je spravedlivá, což se projevuje v požadavku na to, co jí bylo slíbeno, a ve snaze 

upozornit manžela na křivdu, kterou svým nespravedlivým rozhodnutím způsobil chudému 

sedlákovi, když se nechal podplatit. Její dostatečné sebevědomí se projevuje v momentě, kdy

věří, že hádanku, kterou dal prokurátor jejímu otci, sama uhodne. Přesto nechce, aby se o její 

„chytrosti“ dozvěděl kdokoli další. 

Prokurátor je vyobrazen jako muž, který soudí spory druhých. Snaží se být spravedlivý, 

ale neposuzuje skutkové podstaty sporů. Nezvažuje fakta, důkazy o vině či nevině, nehodnotí 

míru a rozsah provinění a oprávněnost nároku. Dokonce se nechá podplácet. Když Manka 

zpochybní jeho autoritu, potrestá ji za to tím, že ji pošle zpět k otci. „Aťsi byl ošizen nebo ne, 

tobě po tom nic nebylo. Nyní se navrať, odkud jsi přišla; abys však neřekla že jsem i s tebou 

nespravedlivě naložil, dovolím ti odtud vzít, co tobě nejmilejšího.“ (Němcová, 1934: 190) 
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Nechce, aby byla dál jeho ženou a zpochybňovala jeho autoritu. Je také vyobrazen jako muž se 

smyslem pro humor, což také obdivuje u Manky, kterou si díky tomu chce vzít. Zdá se, že mu 

ani nevadí, když si ho Manka odnese domů a dokonce přizná, že ona je chytřejší než on a 

dovolí jí to, co jí dříve zakazoval – soudit spory. Sám se souzení vzdává.

Otec Manky je příliš dobrý muž, který si nedokáže sám s ničím poradit. Nejen že ho 

k prokurátorovi posílá Manka, ale ani s hádankou, kterou mu dal prokurátor si neví rady. 

Na druhou stranu nezapírá pravdu a prokurátorovi vyzradí, kdo mu s hádankou pomohl.

Bohatý statkář je lakomý. Druhé šidí a je si toho vědom. Jeho žena je vyobrazena jako 

hloupá a přízemně uvažující materialistka. Její odpověď na hádanku, o které si myslí, že je 

správná, se týká pouze jejich majetku. To jsou věci s hádačkou. Já ji sama uhodnu. Což by 

mohlo být bystřejšího nad našeho černého špicla, co sladšího nad náš sud medu, co bohatšího 

nad naši truhlu tolarů?“ (Němcová, 1934: 186) Je tedy sebestředná, protože považuje jejich 

věci za nejlepší, které nikdo jiný nemá. 

Genderový a mocenský řád

Prokurátor, který zastává pozici soudce lidí, kteří mají mezi sebou spory, je postava, 

která disponuje mocí. Moc by měl užívat spravedlivě a rozhodovat, kdo je v právu a kdo ne. 

Ale tuto moc zneužívá a rozhoduje nespravedlivě. Každopádně zasahuje do života ostatních 

postav. Chce si ve svém rozhodování a v užívání moci zachovat autonomii a svrchovanost. 

Proto zakáže manželce, aby mu do jeho záležitostí zasahovala. Zajímavé je, že se v závěru této 

moci vzdává, neboť uznává, že Manka je chytřejší než on. Vzhledem k tomu, jakým způsobem 

ale řešil spory, je možné, že tento akt mu nijak nevadí. Při rozhodování neužíval racionálního 

uvažování a prošetřování důkazů. Proto mu možná nevadí, že tuto funkci přenechává Mance.

Prokurátor disponuje také mocí nad Mankou samotnou. V první řade, když oznámí otci, 

že má k němu druhý den přijet za přesně daných podmínek. Ona ho poslušně poslechne. Navíc 

se mu snaží dokázat, že jeho podmínky splní. Dále je to v případě, kdy jí zakáže zasahovat 

do jeho záležitostí. Dále uplatňuje svou moc, když Mance jako první navrhne, že si ji vezme. 

Pan prokurátor se díval z okna  a chytrou horákyni již očekával. Vida, že tak dobře svou úlohu 

provedla, vyšel jí naproti a pravil: „nyní vidím, že jsi vtipné děvče; chceš-li, vezmu si tě 

za ženu.“ (Němcová, 1934: 188) Sám tvrdí, že ačkoli podmínky splnila, není chytré, ale vtipné 

děvče. Moc uplatňuje také v případě, kdy Manku nutí odejít zpět ke svému otci. Prokurátor je 

vyobrazen kromě souzení sporů ještě také při lovu, tedy v typicky maskulinních činnostech.
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Manka, ačkoli je jí to zakázáno, zasáhne do záležitostí svého muže. Snaží se upozornit 

na nespravedlivé rozhodnutí svého muže. Tak do jeho záležitostí nezasahuje přímo53. Pouze 

zesměšňuje rozsudek svého manžela. Částečně ztělesňuje ideál ženy průměrného západního 

muže, jak o něm mluví de Beauvoir. Je to taková žena, která se podvoluje nadvládě muže 

svobodně, ale nepřijímá jeho myšlenky bez diskuse, rozumně mu odporuje, ale nakonec 

ustupuje před jeho důvody a dá se od něj přesvědčit. (Beauvoir, 1967: 118) S tou výjimkou, že 

Manka se o prokurátorových důvodech přesvědčit nenechá, ale naopak se ona snaží přesvědčit 

jeho. Proto je také manžel rozčilený a chce ji vyhnat. V závěru příběhu si pak vydobude pozici 

prokurátorky, kterou jí její manžel přenechá a ve které může vykonávat moc nad druhými.

Manka slouží u svého strýce na statku. Dostane za to mzdu – tedy je jí slíbena kráva. Je 

k tomu donucena finanční situací svého otce, u kterého žije, a není to její svobodné rozhodnutí. 

Dokonce je to rozhodnutí jejího otce, kterému se ona podřizuje. Když ji strýc ošidí, chce 

po otci, aby šel podat stížnost k prokurátorovi. Otec, ačkoli je motivován také vlastním 

vztekem, ji poslechne. Zdá se, že Manka nemá jinou možnost, než spor řešit skrze otce. Sama 

ho neřeší, což poukazuje na její bezmocnost. Díky tomu, že ovlivňuje rozhodnutí svého otce, 

tak vykonává jistou moc – ale nemá prostředky k tomu, aby ji vykonávala sama. Podobně je 

tomu v případě, kdy se skrze ovlivnění poškozeného sedláka snaží přesvědčit svého muže 

o jeho nespravedlivém rozsudku. Opět nemá prostředky k tomu, aby to udělala sama. Když 

pak chce ovlivnit rozhodnutí svého muže, který po ní požaduje, aby se vrátila k otci, použije 

k tomu lest. Znovu nepřímo vykonává moc, která je jí jako ženě odepřena. 

Shrnutí 

Jakým způsobem je gender konstruován?

Gender je v tomto pohádkovém příběhu konstruován jako dichotomní kategorie. 

Maskulinita je kategorií dominanntní a striktně ohraničenou, stejně jako femininita, která je 

kategorií submisivní. Manka, která je v podřízené a bezmocné situace se snaží uplatňovat moc 

alespoň nepřímo skrz rozhodnutí mužů a lstí. Nakonec jí ale prokurátor přenechává svou pozici 

a ona se tak k moci a dominantnímu postavení dostává (ale pouze v rámci tohoto povolání a ne 

například v oblasti manželského vztahu).

                                                
53 Ženy protestují proti své objektifikaci často také skrytým vykonáváním moci, kdy druhé mystifikuje, 

zasahuje do osudu druhých, zrazuje, vymýšlí si apod. V této své neposlušnosti se snaží situovat sebe samu 
do pozice subjektu. (Beauvoir, 1967)
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Jaké je zastoupení mužských a ženských postav?

Početně mají v tomto pohádkovém příběhu převahu muži (3) nad ženami (2). Jejich 

početní výhoda je umocněna větší mírou aktivity, než mají postavy ženské. Manka se sama 

stává v jistém slova smyslu aktivní tím, že zasahuje do rozhodování druhých a v určitém 

momentě je jí dán i prostor pro její vlastní samostatné rozhodnutí, když jí dá prokurátor 

nabídku ke sňatku. Otázkou ale zůstává, nakolik je to její svobodné rozhodnutí nebo 

rozhodnutí vykonané pod vlivem svazujících konvencí patriarchálního řádu, podle kterých se 

žena stává plnohodnotnou jen po boku muže (Beauvoir, 1967).

Jaké genderové stereotypy jsou dětem předkládány ve vybraných pohádkách?

Zcela výjimečně se v této pohádce nesetkáme s velkým množstvím genderových 

stereotypů. Přesto je zde prokurátor stereotypně vyobrazen jako mocný muž, který soudí spory 

druhých. Manka je naopak stereotypně vyobrazena jako žena, která ovlivňuje rozhodnutí mužů 

a tím nepřímo užívá moc. Také některé z jejích vlastností jsou stereotypně vnímané jako 

ženské – například pracovitost, dobrosrdečnost, podřízenost, poslušnost apod.

Jak jsou postavy vyobrazovány? Zapadají postavy do tradičních genderových rolí nebo se jim 

vymykají?

Pohádkové postavy částečně zapadají do tradičních genderových rolí přisuzovaných 

osobám na základě jejich biologického pohlaví. Prokurátor je rozhodný, aktivní, mocný a 

v rodině zastává dominantní postavení. Sedlák, otec Manky, se své tradiční roli poněkud 

vymyká. On rozhodný a samostatně uvažující není. Je to spíše „ňouma“, který musí být 

k nějakému činu postrčen svou dcerou Mankou. Ta mu musí také pomoci nalézt odpověď na 

prokurátorovu hádanku. Manka, která je sice pracovitá, spravedlivá, skromná, lstivá, 

vychytralá, poslušná a oddaná svému muži, se snaží ovlivňovat rozhodnutí druhých (mužů) a 

tím se jistým způsobem prosadit. Například se snaží o dosažení spravedlnosti. Tato její snaha ji

nakonec dopomůže k tomu, že je jí „povoleno“ vykonávat činnost prokurátorky – tedy soudit 

spory, disponovat mocí a samostatně rozhodovat. Manželka bohatého statkáře je nositelkou 

záporných femininních vlastností, jakými jsou sebestřednost a sobeckost.

Jak je v pohádce konstruován genderový a mocenský řád? Dochází k jeho narušování? Pokud 

ano, jak je narušení vnímáno? Reprodukují pohádky patriarchální genderový řád?

Genderový a mocenský řád je v této pohádce konstruován tak, že v něm maskulinita 

zaujímá dominantní postavení a jí je podřízena submisivní femininita. Valná většina postav
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jedná v intencích tohoto řádu a nesnaží se ho nijak narušovat. Pouze Manka se snaží zasahovat 

do pravomoci svého muže. Zpočátku je to ze strany prokurátora vnímáno negativně a 

prokurátor ji chce za to potrestat tím, že se Manka musí vrátit k otci. Tento jakýsi „rozvod“ ale 

nedojde svého konce. Manka lstí přesvědčí svého muže, že je nejen chytrá a spravedlivá, ale i

vychytralá. Prokurátor jí přenechá svůj úřad. Dovolí jí, aby v této oblasti (řešení sporů) zaujala 

vůdčí postavení. Pohádka v jistém smyslu narušuje reprodukci patriarchálního genderového 

řádu, protože jeho hierarchie je narušena ustanovením Manky do pozice prokurátorky, tedy 

soudkyně. Tím může Manka konat spravedlnost a rozhodovat o osudech druhých. 

3. 2. 13. O Nesytovi

Nesyta byl syn chalupníka a jeho ženy. Hodně jedl, rychle rostl a jeho rodiče se obávali, 

že jim za chvíli nic nezbude. Vyslali ho do služby, aby si jídlo vysloužil. Přijal ho mlynář a byl 

s jeho prací spokojen. Nesyta snědl jídlo pro šest osob, což po čase začalo mlynářově ženě

vadit a tak ho mlynář propustil. Rozmýšlel se, co dál. Najednou se za Nesytou ozval hlas, který 

ho zval do služby. Nesyta se ohlédl a viděl čerta. V pekle měl přikládat pod kotle, ale nesměl 

se do nich podívat. Jednou slyšel Nesyta v kotli žalostné vzdychnutí a nadzdvihl víko. Z něj 

vyletěla bílá holubička a povídala, že až se bude čert ptát, co chce za výsluhu, má si říct o starý 

kabát s dvěma kapsami. Nesyta poděkoval a druhý den žádal kabát. Čert mu ho dal a pak ho 

odnesl na zem. Nesytu přinesl čert černého a rozcuchaného a rodiče ho málem nepoznali. 

Omluvil se s tím, že to voda a mýdlo, stejně jako peníze, které vytáhl z kapsy, spraví. Rodiče 

vyvalili oči, protože teď měli peněz dostatek. Nesyta dal postavit nový zámek. Všem chudým 

dal peníze, aby si každý mohl postavit statek a dal jim místo, kde si mohli založit pole. Ačkoli 

se Nesyta myl a česal, byl pořád dost ošklivý. Přesto ho měli lidé rádi. Když se král dozvěděl, 

že rozdává jeho pozemky, rozzlobil se a poslal na Nesytu vojáky. Těm Nesyta nabídl vyšší 

žold, a tak zůstali u něj. Král si s tím nevěděl rady, a tak k němu šel sám, aby se s ním smířil. 

Chtěl mu na usmířenou nabídnou svou dceru za manželku. Nesyta souhlasil a jel se s králem 

podívat na nevěstu. Jí se ale nelíbil, což Nesytu trápilo. Poté se u něj objevila bílá holubička 

z pekla. Prý mu Pánbůh pomůže za jeho dobrotu a pomoc chudým. Proměnil se v krásného 

mladého muže se slušnou postavou. Druhý den naplnil tři truhly dukáty, které bral 

z kouzelného kabátu a pak kabát sundal, vyhodil ho ven z okna, aby si ho vzal čert zpátky. 

Peníze dal na vozy, koupil nevěstě šaty a šperky a jel s rodiči na svatbu. Princezně se rozzářili 

oči, když ho uviděla, a byla ráda, že už není tak ošklivý. Stal se z něj král a panoval dobře. 
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Kvantitativní analýza

V pohádce se objevuje osm postav, kterými jsou Nesyta, otec, matka, mlynář, mlynářka, 

král, princezna a čert. Poměr mužů a žen je 5:3. Hlavní postavou je Nesyta. Ostatní postavy 

jsou postavami vedlejšími. Hlavní postavou je postava mužská, u vedlejších postav je poměr 

mužů a žen 4:3. Nesyta je také postavou aktivní, protože samostatně rozhoduje, pomáhá 

ostatním a ovlivňuje svůj vlastní život, jako i životy ostatních. Aktivní postavou je také čert, 

který se zapříčiní o to, aby se z Nesyty stal bohatý a vlivný muž. Ostatní jsou pasivními 

postavami. Aktivní jsou dvě mužské postavy, pasivní jsou tři mužské a tři ženské postavy. 

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Nesyta je silný a statný mladík, který je nenasytný. Na doprovodné ilustraci je vyobrazen 

při jídle. Pro rodiče se stane hrozbou, protože je díky nenasytnosti může připravit o veškeré 

živobytí. Vydává se do světa, aby si našel službu. Pracuje za peníze a sám se živí. V této roli je 

vyobrazen na další doprovodné ilustraci. Je ekonomicky nezávislý, velmi pracovitý, statečný a 

nebojácný. Jeho slabinou je to, že nedokáže dodržet příkaz, aby se nedíval do kotlů. Rozhodně 

není lakomý. Když má dostatek bohatství, rozdává ho všem potřebným. Je ošklivý díky tomu, 

že sloužil v pekle. To se stává  problémem, když si má vzít princeznu. Rmoutí se, protože se jí

nelíbí a nemá ho ráda. Touží být krásným. Tím se stane díky své dobrosrdečnosti. 

Princezna je vyobrazena jako krásná dívka. Je smutná z toho, že si má vzít ošklivého 

muže. Přesto respektuje přání otce, protože je dobrosrdečná a chce svému otci pomoci. Když 

se z Nesyty stane krásný mladík, je ráda. Je patrné, že muž pro ni musí být také krásný, nebo 

by alespoň neměl být ošklivý. 

Král je osoba, která nesnese, pokud někdo zasahuje do jeho pravomocí. Snaží se vydobýt 

si zpět svá práva a zastrašit Nesytu, když se dozví, že rozdává chudým jeho pozemky. Když 

ale vidí, že se Nesyta zastrašit nenechá a navíc je velmi vlivný, mění taktiku, jak nepřijít o svou 

moc. Chce si ho udobřit, aby ho získal na svou stranu. Za to mu nabízí svou dceru. Sňatkem by 

tak došlo k jejich spojenectví a král by nebyl „poražen“ díky většímu vlivu a moci Nesyty.

Rodiče Nesyty touží po potomkovi. Matka je vyobrazena jako starostlivá a pečující 

o svého potomka. Ale jen do doby, kdy se jeho nenasytnost stává ohrožující. Pak se nezdráhá 

poslat syna do služby. Jako matka si přeje pro svého syna štěstí. Když se Nesyta trápí, protože 

se nelíbí své vyvolené, ona jeho žal sdílí. 

V neposlední řadě je důležitou postavou čert. Ten vezme Nesytu do služby do pekla. 

Když si Nesyta odslouží sedm let, ptá se ho, co by chtěl za výsluhu. Nesyta žádá starý kabát 
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s dvěma kapsami a čert mu ho dá. Tak zapříčiní běh dalších událostí, protože z Nesyty a jeho 

rodičů se stávají bohatí a vážení lidé.

Genderový a mocenský řád

Oba Nesytovi rodiče si přejí potomka. Vypadá to ale, že otec víc. A to převážně proto, 

aby měl dědice. Jeden chalupník neměl žádných dětí. Kolikráte říkal ženě: „Kdyby nám dal 

Pánbůh jen jedno dítě, abych se měl s čím potěšit a tu trochu nářadí komu odkázat; ani nevím, 

na koho se starám.“  I  vyslyšel Pánbůh jeho prosbu a žena mu porodila syna. (Němcová, 

1934: 193) Žena porodí syna, ale explicitně svému muži. Snad proto, aby mu dala to, co od ní 

jako od ženy očekává. Žena se jako matka stará o jejich potomka. Celé dny vaří, což je práce 

typická pro ženy a navíc jí svazuje se prostorem domácnosti. Později nastává u rodičů zvrat, 

protože Nesytu už doma nechtějí. Matka se nezdráhá poslat dvanáctiletého syna do služby. 

V rodině mlynáře, kam nastoupí Nesyta do služby, má hlavní slovo mlynář. Ale přesto 

podlehne nespokojeným řečem své ženy a Nesytu ze služby propustí. Nechá se tedy ve svém 

svobodném rozhodnutí omezit. Možná proto, aby měl od reptání své ženy klid. Ale mlynářka 

spínala ruce nad tím žroutem; po své vůli by ho byla hned vyhnala, ačkoli mlynář dokazoval, 

že udělá Nesyta za deset díla, že musí tedy za deset jíst. Pan otec by však pánem v domě, práva 

svého nezadal, a žena musela konečně umlknout. Teprv po nějakém čase ozvala se znova, 

ovšem jen opatrně a poznenáhla. Mlynář byl s Nesytou jak náleží spokojen a nebyl by ho nikdy 

dal od sebe, ale ženino naříkání, poštívání čeládky jej tak omrzelo, že se rozhněval a Nesytu ze 

služby vypověděl. (Němcová, 1934: 198)

Nesyta slouží nejprve u mlynáře a pak v pekle. Pracuje za peníze a stává se ekonomicky 

samostatným. Vykonává práce, které náležejí spíše mužům – kácí stromy a přikládá pod kotle. 

Když je jeho svoboda omezena, snaží se toto omezení narušit a neposlechne příkaz, který je

mu dán. Přes zákaz čerta se podívá do kotle, pod který měl přikládat. Projevuje se tak u něj 

touha po svobodném jednání. Na druhou stranu si ale nechá radit od bílé holubice54, která 

vyletí z kotle. Nesyta také zasahuje do pravomocí krále, protože rozdává chudým pozemky, 

jejichž vlastníkem je král. Když se ho král snaží získat na svou stranu, nabídne mu jako „dar“ 

svou dceru. Jelikož tento návrh Nesyta přijímá, podílí se tak na princeznině objektifikaci. Když 

se princezně nelíbí, touží se stát hezkým. Princezna, která k němu nevzhlíží jako k muži mu 

neukazuje, že má pro ni jako muž hodnotu (Beauvoir, 1967; Woolf, 1929). To je pro něj 

nesnesitelné. 

                                                
54 „Od ranných křesťanských dob představuje bílá holubice vyšší dobrotivé síly.“ (Bettelheim, 2000: 160)
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Král, kterému se nelíbí, že Nesyta jeho pravomoci omezuje, si chce své pravomoci 

vydobýt zpět. Nejprve to zkouší zastrašováním. Když tato strategie nevyjde, snaží se 

o spojenectví s Nesytou. Je tedy vypočítavý. Nabídne mu jako dar na usmířenou svou dceru. 

Degraduje ji do pozice objektu a pojímá ji jako majetek. Ona pak představuje symbolický 

kapitál, který se stává předmětem směny mezi dvěma muži (Bourdieu, 2000). 

Princezna má submisivní postavení a podřizuje se rozhodnutí svého otce. Nezasuje do 

něj a pasivně svou objektifikaci přijímá. Nedisponuje mocí, ani možností svobodného 

rozhodnutí. Přesto je ráda, že na otcovu podmínku přistoupila, když vidí, že z Nesyty se stal 

hezký a statný mladík a že bude jeho ženou.

3. 2. 14. Půjčka za oplátku

Jeden muž měl malé hospodářství a tři syny. Když vyrostli, museli jeden po druhém 

do služby. Nejstarší šel k jednomu hospodáři. Ten ho přijal s podmínkou, že se v žádném 

případě nesmí rozzlobit, jinak mu uřízne nos. Když se rozzlobí hospodář, může to udělat on

jemu. Pacholek se dlouho držel, ale jednoho dne se rozzlobil a přišel o nos. Vrátil se k otci a 

prostřední bratr se rozhodl, že ho pomstí. Dopadl stejně. Tak se tam vydal i nejmladší. 

Hospodář s ním uzavřel tu samou dohodu. Ale nejmladší syn byl vychytralý a podařilo se mu 

hospodáře rozzlobit. Uřízl mu nos a své bratry tak pomstil. 

Kvantitativní analýza

V této pohádce vystupují čtyři mužské postavy, kterými jsou Honza (nejmladší z bratří), 

jeho bratři Matěj a Jirka a hospodář. V pohádce ženský prvek zcela chybí. Hlavní postavou je 

Honza, který chce pomstít své bratry. Ostatní postavy jsou pak vedlejší. Aktivní postavou je 

také Honza. Rozhoduje samostatně a tím ovlivňuje své vlastní jednání. Aktivní postavou je 

také hospodář, který také aktivně ovládá své jednání. Honzovi bratři se v příběhu vyskytují jen 

krátce, přesto jsou aktivní a svobodní ve svém jednání a proto i je považuji za postavy aktivní.

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Všichni synové jsou velmi pracovití a silní mladíci. Jsou klidní a nenechají se rozčílit. 

Dva nejstarší synové ale nakonec zlobě podlehnou a rozčílí se, protože jídlo, které dostávají, se 

nedá jíst. Nejmladší Honza je všemi považován za hloupého. Jemu se podaří vypočítavými 

činy nejen nabýt majetku pro sebe, ale také rozzlobit hospodáře, kterému uřízne nos. Nakonec 

ho pak všichni uznají chytrým.
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Hospodář je vyobrazen jako bohatý a lakomý muž. Je vypočítavý a předpokládá, že 

uzavřenou dohodu o uříznutí nosu vždy vyhraje. Zákeřností se mu také podaří rozčílit dva 

z bratrů – dostávají od něj jen jídlo, které je nepoživatelné. Když přijme nejmladšího z bratrů 

Honzu, snaží se jeho chybné činy přecházet, jen aby se nerozzlobil. Postupně díky Honzovi 

přichází o svůj majetek, nakonec se přeci jen rozzlobí a o svůj nos přijde.

Genderový a mocenský řád

V pohádkovém příběhu vystupují výhradně mužské postavy. Postava hospodářovy ženy 

do děje nikterak nezasahuje a její jediná úloha v celém příběhu spočívá v roli „kuchařky“ 

nepoživatelných pokrmů. Ne snad, že by neuměla vařit, ale záměrně má být jídlo nechutné, 

aby se bratři, kteří v hospodářství slouží, rozzlobili. Je pravděpodobně nabádána svým 

manželem, aby připravované pokrmy byly co nejnechutnější.

Hospodář je muž, který spravuje velké hospodářství. Z toho vyplývá, že pokud jde 

o jeho hospodářství, svobodně o něm rozhoduje. Všem, kteří pro něj pracují, dává příkazy. 

Velmi rád škodí druhým lidem. Když uzavře s bratry sázku, že první z nich, který se rozčílí,

přijde o nos, snaží se udělat vše proto, aby bratry vyprovokoval a oni se rozzlobili.  

Bratři jsou mladíci, kteří opouštějí rodné hospodářství a vydávají se do služby. Je tedy 

jejich cílem osamostatnit se. Vykonávají činnosti, které jsou spojené s chodem hospodářství. 

Nejmladší Honza sám také obchoduje. Nejprve o tom hospodář neví, podruhé ho sám pošle, 

aby prodal prasata. Všichni jsou spojeni s veřejnou sférou. Honzovi se navíc podaří přelstít 

vypočítavého hospodáře. Stane se větším „provokatérem“, než je sám hospodář a nakonec ho 

svým jednáním donutí k tomu, aby se rozčílil.  

3. 2. 15. Chytrost nejsou čáry

K jednomu sedláku přišel kmotr. Sedlák poručil selce, aby přichystala tři holoubata a 

hosta tak uctila. Sedlák musel najednou odejít a kmotra tam nechal s tím, že se za chvíli vrátí a 

pak si dají holoubata, která zatím selka upeče. Ta je postupně snědla. Přemýšlela, jak se 

vykroutí z toho, že žádné holoubě už není. Do kuchyně přišel pacholek oznámit, že se sedlák 

vrací. Vyběhla za kmotrem a křičela, že se její muž vrací celý zlostí bez sebe a chce mu 

uříznout uši. Kmotr se dal na útěk. Když přišel sedlák, selka mu sdělila, že kmotr ukradl 

všechna holoubata a utekl. Sedlák se začal hnát za ním. Kmotr utíkal a selka se jen smála.
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Kvantitativní analýza

V této pohádce vystupují celkem tři postavy, kterými jsou sedlák, jeho žena a kmotr. 

Poměr mužů a žen je zde 2:1 a muži jsou v převaze oproti jedné ženě. Hlavní postavou je

selka, tedy žena, dvě mužské postavy jsou pak vedlejší. Selka se zdá být také postavou aktivní, 

protože se lží pokouší o záchranu před trestem, který by jí čekal za její nenasytnost. Sedlák a 

kmotr jsou postavami pasivními, kteří se podřizují lži selky. Aktivní postavou je tedy žena a 

dva muži jsou postavami pasivními. 

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Sedlák je pohostinný, důvěřivý a neprokoukne lež své ženy. Je spravedlivý, ačkoli jeho 

spravedlnost hraničí s pomstychtivostí. Chce odplatu za čin, který měl kmotr spáchat. 

Důvěřivý je také kmotr, kterému selka napovídá, že sedlák se vrací rozzlobený a chce mu 

uříznout uši. 

Selka je vyobrazena jako poslušná manželka, která plní pokyny svého muže. Je velmi 

dobrá kuchařka. Nedokáže však odolat svodům vůně pečených holoubat, což odkazuje na její 

slabou vůli a neschopnost ovládat své chování. Postupně se nechá chutí a touhou po dobrém 

jídle ovlivnit, až se promění v nenasytnou ženu, která nemyslí na druhé. Sní vše, co uvaří nejen 

pro sebe a svého muže, ale i pro návštěvu. Své jednání si ale dokáže odůvodnit. Přesto svého 

činu lituje a uvažuje o výmluvě. Vymyslí si lež jak pro kmotra, tak pro svého muže. Vina tak 

na ni nepadne, navíc se vysmívá mužům, že její lži uvěřili. Opět se jedná o případ, kdy si žena 

vymýšlí, aby sama sebe situovala do pozice subjektu (Beauvoir, 1967). 

Genderový a mocenský řád

Selka zde zastává aktivní roli. Její aktivita se ale odehrává v kuchyni, kde vaří. Věnuje se 

tedy typické ženské domácí práci, která ji zasazuje do prostředí domácnosti, konkrétně 

kuchyně. Její jednání je podřízeno příkazu sedláka. Pokud se rozhodne jednat podle své vlastní 

vůle, která je velmi slabá, snadno podlehne svým touhám a pokušením, které nakonec 

ovládnou její jednání. Zajímavé je, že si své jednání ovládané touhou, dokáže racionálně 

odůvodnit a zdá se jí pak rozumné. Všechny tři pečená holoubata sní. Nejprve sní své a pak 

svého muže, který by jí ho stejně dal, kdyby věděl, jakou má na něj chuť. Je ale „trapné“ dávat 

na stůl jen jedno holoubě pro hosta, proto sní i to. Její svobodné a nikým nekontrolované 

jednání tak vede k tomu, že selka myslí pouze na sebe a nikoli na druhé. Tím je vyvráceno 
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esencialistické chápání žen jako pečovatelek o druhé lidi. Selka se snaž lží oklamat svého 

muže i kmotra, kteří jí uvěří. 

Sedlák je rychtářem, z čehož lze usuzovat, že je osobou velmi váženou a mocnou. Svou 

moc uplatňuje i v domácnosti, kde ženě dává příkaz, aby upekla jídlo pro hosta. Na rozdíl 

od své ženy zastává veřejnou funkci a vydává se z domu do veřejného prostoru, aby svou 

funkci mohl vykonávat. 

3. 2. 16. Kdo je hloupější

Jeden chalupník měl jen slepici. Poslal ženu, aby ji na trhu prodala za to, co trh platí. 

Prodala ji za groš. Ale její muž se zlobil, když donesla tak málo. Řekl jí, že ji nezbije, pokud ve 

světě najde většího blázna. Došel do města, kde z okna koukala paní. Začal skákat a natahovat 

ruce. Paní se ptala, co dělá. Prý chce do nebe, protože odtamtud spadl. Paní se ho zeptala, zda 

zná jejího syna, který je také v nebi. On řekl, že ano. Poprosila ho, aby mu vzal tři sta zlatých a 

šest košil. Sedlák pak i s věcmi odešel. Za chvíli přijel domů manžel té ženy a ona mu vše 

řekla. Rozzlobil se na ni, že je hloupá, a vydal se za chalupníkem. Ten seděl u cesty, když viděl 

pána přijíždět. Přikryl suchou hroudu svým kloboukem. Pán se ho ptal, zda tam neviděl běžet 

člověka s uzlíkem. Chalupník řek, že ano. Nabídl se, že se za ním vydá a pán mu měl pohlídat 

vzácného ptáka pod kloboukem. Slezl z koně a dal ho chalupníkovi, který ujížděl pryč. Pán tak 

seděl dlouho a když se chalupník nevracel, chtěl vzít ptáka i s kloboukem domů. Zjistil, že se 

nechal napálit a pod kloboukem je jen suchá hrouda. Chalupník se vrátil a řekl své ženě, že ji 

nezbije, protože jsou ještě hloupější lidi, než je ona. 

Kvantitativní analýza

V pohádce vystupují čtyři postavy, kterými jsou chalupník, jeho žena, paní z města a její 

manžel. Poměr mužů a žen je vyrovnaný 2:2. Hlavní postavou je chalupník, který se vydává 

do světa, aby našel hloupějšího člověka, než je jeho žena. Poměr žen a mužů v kategorii 

vedlejších postav je 2:1. Aktivní postavou je chalupník. Ostatní postavy jsou pasivní, protože 

se chalupníkovu jednání podřizují. Aktivní je jedna mužská postava, pasivní je jedna mužská 

postava a dvě ženské postavy. 

Vybrané aspekty kvalitativní analýzy

Vyobrazení postav

Chalupník je chudý muž, který považuje svou ženu za hloupou. To se jí snaží dokázat. 

Vydává se do světa, aby našel někoho, kdo je hloupější.  Jeho hledání ho donutí ke lsti, kterou 
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chce zjistit, zda existuje hloupější osoba než jeho žena. Tu  najde a podaří se mu od ní získat 

značný majetek. Na svou ženu se pak nezlobí a nezbije ji, protože není nejhloupější na světě. 

Chalupníkova žena je vyobrazena jako neznalá až neschopná života ve veřejné sféře. 

Když ji chalupník vyšle se slepicí na trh, snaží se vyzvědět od muže, kolik za ni má chtít. Ten 

jí dá odpověď, kterou ona pochopí jinak, než ji chalupník myslel. Považuje ji za hloupou55, 

ačkoli ji na její otázku neodpověděl dostačujícím způsobem. Na první pohled se zdá, že je žena 

rozhazovačná, protože vydělaný groš ze dvou třetin utratí. Nakoupí pytlíček a provázek, aby 

mohla uschovat třetí krejcar. Spíše je tedy opatrná na peníze, které chce dobře uschovat. 

Další postavou je žena z města. Je vyobrazena jako hloupá, důvěřivá, lehce obelhatelná. 

Je ale starostlivou matkou, která se snaží svému synovi do nebe poslat nějaké věci na 

přilepšenou. Její muž ihned prokoukne lež a chce vrátit to, co mu chalupník vzal. Sám se ale 

nechá obelstít a stane se středem posměchu. 

Genderový a mocenský řád 

Chalupník zastává v rodině dominantní postavení. Patrné je to z jeho příkazu, aby jeho 

žena šla prodat slepici, z pokynu, který jí dává, a v neposlední řadě také z jeho rozhodnutí, že 

ženu nezbije, pokud najde někoho hloupějšího, než je ona. Vydává se do světa, do veřejné 

sféry. Podobná situace je v rodině ženy, kterou se chalupník pokusí obelstít. I tam zastává 

dominantní postavení muž, který své ženě vynadá, když mu řekne, jak se nechala obelstít. 

Také on je tím, kdo se vrací domů z veřejné sféry a svou ženu nechává čekat doma. 

Chalupníkova žena se vydává taktéž do veřejné sféry, konkrétně na trh, kde má prodat 

jejich jedinou slepici. Výdělek ihned utratí. Zdá se, že je marnotratná. To si také myslí její muž 

a nechápe, proč utratila peníze za pytlíček a tkaničku, do kterého schovala zbylou část výdělku. 

Chápe to jako neschopnost hospodařit s výdělkem. Není se čemu divit, když žena s žádným 

výdělkem pravděpodobně nikdy nezacházela. Ani neví, za kolik má danou slepici prodat. To 

nasvědčuje tomu, že žena se na trh nikdy nedostala a neví nic o dění na něm. Pravděpodobně 

byla striktně upoutána v domácnosti. Chalupník se vydává do světa najít někoho, kdo je 

hloupější než jeho žena. Vybírá si jako prvního člověka, který bude podroben jeho zkoušce, 

ženu. Je to možné interpretovat tak, že považuje ženy za hloupější, než jsou muži. 

                                                
55 Jak uvádí Beauvoir, neschopnost ženy myslet nevychází z nedostatečné rozvinutosti jejich mozku oproti 

mužům, ale pramení z nedostatečného rozvíjení rozumového uvažování, které je zpravidla ženám odepřeno 
a u mužů je naopak podporováno. (Beauvoir, 1967: 287)
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3. 2. 17. Shrnutí

Jakým způsobem je gender konstruován?

Gender je v převážné většině pohádek B. Němcové konstruován jako dichotomní 

kategorie. Podobně jako v pohádkách K.J.Erbena se zde zpravidla setkáme s dominantní, 

aktivní, autonomní a heterosexuální maskulinitou a se submisivní, pasivní, nesamostatnou a 

heterosexuální femininitou. Jen v několika výjimečných případech dochází k jakémusi 

proměňování genderu. Například v pohádce „Šternberk“ se princezna Velenka stává 

autonomní osobou, která si vybírá budoucího manžela a později se stává aktivní postavou 

vysvobozující svého muže. Podobně se v pohádce „O mluvícím ptáku, živé vodě a třech 

zlatých jabloních“ Růženka stává aktivní postavou, která vysvobozuje zakleté bratry. Tyto 

případy jsou ale ojedinělé.

Jaké je zastoupení mužských a ženských postav v kategoriích: hlavní postava, vedlejší postava, 

aktivní postava a pasivní postava?

Tabulka č. 2 – Počet pohádkových postav podle pohlaví (v kategoriích počet postav 

celkem, počet hlavních a vedlejších postav, počet aktivních a pasivních 

postav) v knize Pohádky od B. Němcové

Počet  
postav

Hlavní 
postavy

Vedlejší 
postavy

Aktivní 
postavy

Pasivní 
postavy

Název Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy
O Popelce 3 6 0 1 3 5 1 4 2 2
Čertův švagr 5 5 1 0 4 5 2 1 3 4
O Jozovi 4 1 1 0 3 1 1 0 3 1
Orel, slavík a růže 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2
Potrestaná pýcha 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1
Šternberk 3 2 1 0 2 2 1 1 2 1
O mluvícím ptáku, 
živé vodě a třech 
zlatých jabloních

5 5 1 2 4 3 4 3 1 2

Bratr a sestra 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Spravedlivý 
Bohumil

3 2 1 0 2 2 1 0 2 2

Chudý a boháč 4 2 0 1 4 1 3 0 1 2
O Pánu Bohu 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Chytrá horákyně 3 2 0 1 3 1 1 1 2 1
O Nesytovi 5 3 1 0 4 3 2 0 3 3
Půjčka za oplátku 4 0 1 0 3 0 4 0 0 0
Chytrost nejsou čáry 2 1 0 1 2 0 0 1 2 0
Kdo je hloupější 2 2 1 0 1 2 1 0 1 2
Celkem 51 37 13 10 38 27 26 13 25 24
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Kvantitativní analýza ukázala, že počet mužů (51) v pohádkách Boženy Němcové 

převyšuje počet žen (37). Avšak v poměru mužů a žen u hlavních postav je patrný jen 

minimální rozdíl. Poměr mužů a žen v této kategorii je 13:10 a ženy jsou hlavními hrdinkami 

příběhů v obdobném množství jako muži. Ve třech pohádkách je dokonce žena jedinou hlavní 

postavou a ve dvou pohádkách převyšuje počet hlavních hrdinek počet hlavních hrdinů. 

Ženské postavy pak nejsou výhradně v pozadí, ale dějové linie se odvíjejí také kolem nich a 

ony nestojí na okraji společenského dění. Bohužel ale poměr mužů a žen jako aktivních postav 

naznačuje, že i když jsou ženy středem dění, mnoho do něj nezasahují. Aktivními postavami je 

26 postav mužských a pouze 13 ženských. 

Jaké genderové stereotypy jsou dětem předkládány ve vybraných pohádkách?

V pohádkách Boženy Němcové je mnoho postav vyobrazeno stereotypně, podobně jako 

tomu je u Erbena. V první řadě je to stereotyp krásné mladé dívky, která se často stává 

předmětem touhy jiných osob. Tento stereotyp je podpořen touhou zlé čarodějnice Burky 

v pohádce „Orel, slavík a růže“, která po těchto atributech velmi touží a pokud někdo její touhy 

maří, její zloba vůči němu nezná hranic. Dále se v několika případech setkáme se stereotypem 

ženy – matky. Nejvíce snad tento stereotyp podporuje pohádka „Bratr a sestra“, kdy se 

Pavlinka začarovaná do zlaté husy proměňuje do lidské podoby jen proto, aby zaopatřila své 

dítě, a pohádka „O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních“, kdy kníže okamžitě 

předává nalezená novorozeňata ženám, aby se o ně postaraly. Dalšími stereotypy ve 

vyobrazování femininity je stereotyp ženy – pečovatelky, ženy – domácí hospodyně nebo 

poslušné ženy plnící příkazy muže. Stereotypy ve vyobrazování maskulinity jsou například 

stereotypy mužů – hrdinů, zachránců, vůdců a dobyvatelů žen.

Jak jsou postavy vyobrazovány? Zapadají postavy do tradičních genderových rolí nebo se jim 

vymykají?

Němcové se v několika případech podařilo prolomit rigidní hranice femininity a 

maskulinity. V knize se vyskytuje několik ženských postav, které se stávají také aktivními. 

Téměř dochází k převrácení rolí a ženy se stávají „zmužilé“. Je tomu v pohádce „Šternberk“ a 

„O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních“. Ženské postavy se samostatně 

rozhodují a vydávají se zachránit muže, kteří jsou pasivizováni proměnou ve zvíře a 

v kamenné sochy. Jejich aktivita ale vyplývá z nutnosti zachránit muže z jejich pasivní pozice.

Splněním úkolu jejich aktivita slábne. Popelka, která vykonává činnosti tradičně pojímané jako 
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femininní, také ale leze po stromě a jezdí na koni. Princ, kterému Popelka učaruje 

v přestrojení, ji aktivně nehledá, ale pasivně čeká, až za ním přijde sama. Manka z pohádky 

„Chytrá horákyně“ přesvědčí svého muže o tom, že je vychytralá a ten jí nakonec předá svůj 

úřad prokurátora. Bohužel ale ani její pohádky neposkytují čtenářům/čtenářkám mnoho 

alternativních vzorů femininity a maskulinity a v mnoha případech naopak podporují tradiční 

genderové stereotypy. 

Jak je v pohádkách konstruován genderový a mocenský řád? Dochází k jeho narušování? 

Pokud ano, jak je toto narušení vnímáno? Reprodukují pohádky patriarchální genderový řád?

Genderový řád je v převážné většině pohádek striktně hierarchizovaný. Zpravidla

zaujímají muži dominantní postavení vůči submisivním ženám. Mezi oba gendery je 

nerovnoměrně rozdělena moc (jíž disponují muž a ženy jsou spíše bezmocné, případně jí 

disponují nepřímo) a možnost svobodného jednání a rozhodování. Přesto je v některých 

pohádkách tento řád narušován. Například v pohádce „O Popelce“ se na tom podílí aktivní 

Popelka a pasivní princ. Princezna Velenka v pohádce „Šternberk“ se dostává do dominantní 

pozice vůči dvěma mužům, dokonce je podřizuje své vůli a uplatňuje vůči nim moc. Manka

v pohádce „Chytrá horákyně“ se nehodlá smířit se svou bezmocností a tak uplatňuje svou moc 

alespoň prostřednictvím ovlivňování rozhodnutí muže nebo prostřednictvím lsti. V převážné 

většině ale toto narušení není nijak ohrožující a jeho následkem není převrácení genderových 

rolí. Nedochází zpravidla ani k trestání takového jednání, které tento řád narušuje. Ve třech 

pohádkách jsou ženy potrestány za to, že se snaží zastávat dominantní postavení. V pohádce 

„O Jozovi“ a „Potrestaná pýcha“ jsou obě ženy „donuceny“ k přijetí své role a k přizpůsobení 

se. V pohádce „Orel, slavík a růže“ je čarodějnice Burka zabita, protože její jednání proti 

genderovému řádu se stalo pro druhé ohrožující.
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ZÁVĚR

Ve své práci jsem se zabývala analýzou konstruování genderu, genderového řádu a 

genderových stereotypů a provedla jsem klasifikaci pohádkových postav z genderové 

perspektivy ve vybraných pohádkách Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Jsem si 

vědoma, že analyzované texty tvoří jen zlomek jejich kompletních souborů. Proto se veškeré 

závěry, ke kterým jsem při analýze textů došla, týkají právě výhradně jich. Nikoli tedy jiných 

pohádek od téže autorky a téhož autora, stejně jako se netýkají pohádek jakéhokoli jiného 

autora. Zároveň jsou veškeré interpretace analyzovaných textů jen zlomkem všech možných 

interpretací, které lze z analyzovaných textů vyvodit. Navíc jsou tyto interpretace zcela 

individuální záležitostí a vycházejí z mé specifické pozicionality a lokace. K vybraným textům 

jsem přistupovala z hlediska feministických teorií (viz kapitola Literatura a feministická 

kritika) a jako analytickou kategorii jsem používala gender. Pokusila jsem se načrtnout 

specifický genderový diskurz, který je v pohádkách zakomponován a který slouží jako materiál 

čtenářům/čtenářkám k genderové socializaci.

Mnoho feministických kritiček a kritiků vychází z předpokladu, že pohádky v sobě 

odrážejí tradiční patriarchální genderový řád a postavy jsou v nich vyobrazovány stereotypním 

způsobem. (Jarkovská, 2004; Ciková, Juráňová, 2003) Genderový řád je vystavěn 

na existenci dvou protikladných genderů se specifickými genderovými charakteristikami, mezi 

které je nerovným způsobem rozdělena také moc. Do jisté míry jsem z těchto premis 

vycházela. Předpokládala jsem, že autor i autorka svá díla tvořili v době, kdy emancipace žen 

byla v počátcích (alespoň v Čechách) a ve společnosti převládal spíše patriarchální řád, který 

se v jejich dílech odráží. Ačkoli folklorní pohádky vznikaly mnohem dříve, autor i autorka, 

kteří je sbírali a přepisovali, tento specifický kontext do svých děl přenášeli. Jak analýza 

prokázala, můj předpoklad byl oprávněný.

Oba analyzované soubory pohádek obsahují přibližně stejné množství textů. 

U Němcové je to 16 a u Erbena 17 pohádek. Co se týče zastoupení ženských a mužských 

pohádkových postav, není mezi výbory znatelný rozdíl. Jak u Erbena, tak u Němcové  

převyšuje počet mužských pohádkových postav počet postav ženských. U Erbena se toto 

nerovnoměrné zastoupení objevuje také u postav hlavních. V pohádkách Němcové je nepoměr 

mužů a žen jako hlavních postav pouze nepatrný, což pro ženy vyznívá pozitivně. Bohužel ale 

u Němcové, stejně jako u Erbena, počet mužských aktivních postav značně převyšuje počet 

ženských aktivních postav.
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Převážná většina postav v obou souborech pohádek zapadá do genderově stereotypních 

rolí a gender je zde zpravidla dichotomně konstruovaný. Femininita je zpravidla konstruována

jako submisivní a pasivní kategorie, jako odvozená od normy (kterou představuje maskulinita). 

Ženy jsou zpravidla vyobrazeny jako laskavé, oddané, poslušné, dobrosrdečné, pracovité apod.

Zřetelný důraz je kladen na vnější vzhled ženských postav. Ve většině případů jsou 

vyobrazeny jako krásné (případně jako kultivující svůj zevnějšek) a mladé. Někdy jsou pak 

takové ženy považovány za nebezpečné. (Morris, 2000) Krása se také stává předmětem 

žárlivosti mezi ženskými postavami. Ženské postavy ztělesňují nejčastěji stereotyp ženy 

manželky a matky. Vykonávají téměř vždy činnosti femininního charakteru, jako například

předení, vaření, péče o domácnost a její členy. Tyto činnosti je svazují s prostorem domácnosti, 

z něhož zpravidla nevycházejí. Hranice žádoucí femininity jsou velmi často vyobrazeny 

na základě negativních femininních rysů (jako například pýcha, hrdost, marnotratnost, 

prolhanost, lstivost), které jsou v lepším případě pouze hodnoceny jako negativní, případně 

napraveny, v horším případě odsouzeny a potrestány (dokonce i smrtí) mužem. Velmi často 

jsou ženy pasivní a stávají se objektem mužských zájmů. Nedisponují žádnou mocí, nemohou 

dělat svobodná rozhodnutí a pasivně se podřizují své bezmoci. V podrobnější analýze 

pohádkových postav z genderové perspektivy ve čtyřech typologicky odlišných pohádkách 

jsem se pokusila představit různé pojetí femininity. V pohádce „Jezinky“ (K. J. Erben, 1939) je 

femininita pojímána jako s přírodou úzce spjatá, záporná a ohrožující (obzvláště muže) 

kategorie. Jejím opakem je zcela podřízená, poslušná, s domácí sférou spjatá a pasivně 

vyčkávající femininita vyobrazená v pohádce „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“ (K. J. Erben, 

1939. V této pohádce se ale setkáme také s konstrukcí zcela dominantní femininity, jejíž 

představitelky jsou sudičky. Všem genderovým stereotypům odporující je femininita 

vyobrazená v pohádce „Šternberk“ (B. Němcová, 1934). Hlavní hrdinka je zpočátku pasivní, 

později se stává ale dominantní, aktivní a moc uplatňující postavou. V pohádce „Chytrá 

horákyně“ (B. Němcová, 1934) je pak hlavní hrdinka bezmocná a o moc usilující těmi 

prostředky, které má k dispozici – ovlivnit rozhodnutí muže a lest. Nakonec se jí jistého 

mocenského postavení dostane.

Maskulinita je v převážné většině analyzovaných textů konstruována jako norma a jako 

dominantní kategorie vůči  submisivní či inferiorní femininitě. U mužů není důraz kladen 

na vnější vzhled, respektive nejsou na jeho základě charakterizováni. Jsou vyobrazeni spíše 

na základě svých vlastností (jako například čestnost, spravedlnost, statečnost, racionalita) a 

činností, které vykonávají (např. lov, jízda na koni, finanční zaopatřování rodiny). Neznamená 

to, že by jejich vnější vzhled nebyl důležitý, ale důležitým se stává zpravidla v případě, kdy se 
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„nechvalný“ vzhled stává důvodem k odmítnutí ze strany ženy. V konečném důsledku pak 

muži pečují o svůj zevnějšek jen proto, aby nebyli ze strany žen odmítáni, ale naopak 

přijímáni, hodnoceni a uznáni jako „skuteční muži“ (Woolf, 1929; Beauvoir, 1967). Prostorová 

mobilita mužů není omezena a obývají jak prostor soukromý (domácí sféru), tak i veřejný.

Jako aktivní osoby disponují mocí (také nad ženami) a mají možnost svobodné volby a 

svobodných rozhodnutí. Také hranice žádoucí maskulinity jsou vymezeny odmítáním a 

trestáním negativních maskulinních rysů, jako například  nečestnost, zbabělost, chamtivost 

apod. Podobně jako u femininity i u maskulinity vyvíjí genderový řád nátlak na jedince, aby se 

neustále podřizovali rigidní maskulinní roli. 

Najdeme také postavy, které se těmto stereotypům vymykají, případně se snaží vymanit 

z moci genderového řádu. Zpravidla jsou jimi ženy, které se snaží protestovat proti svazujícím 

konvencím nebo se jim jednoduše přizpůsobit nechtějí. Takové pokusy jsou ale v převážné 

většině případů zmařeny či je jim jistým způsobem zabráněno. Dříve či později je většina 

takových (převážně ženských) postav, které se o vzepření genderovému řádu pokusí, vlivem 

mocenského genderového řádu samotného donucena navrátit se zpět do svých rolí a dostávají

se zpět pod jeho omezující kontrolu. A to ať formou přímé nápravy, trestu nebo ponížení a 

zesměšnění.

Přesto je mezi autorem a autorkou patrný rozdíl v konstrukci genderového diskurzu. 

V Erbenových pohádkách jsou ženy velmi často stavěny do pozice objektu bez jakékoli 

možnosti aktivního jednání. U Němcové je tento jev méně častý. Ženské postavy v pohádkách 

Němcové vykonávají mnohem více aktivity a mnohem více činností (ačkoli převážně 

femininních), než je tomu v Erbenových pohádkách. Jeho ženské postavy se častěji stávají 

pouhým předmětem zájmu a vůle mužů, nevykonávají mnoho činností, někdy dokonce žádné. 

Jeho ženské postavy jsou také ve větší míře spojovány s přírodou, než je tomu u Němcové. 

A to převážně proto, že se v jeho pohádkách vyskytuje velké množství lesních démonických 

postav ženského rodu. Erbenovy ženské hrdinky zpravidla neprocházejí žádným vývojem a 

jsou spíše statické. U Němcové se ženy naopak vyvíjejí (zpravidla ale díky vlivu muže). 

Stávají se aktivními (ačkoli jen na určitou dobu nebo pro splnění konkrétního cíle), zachraňují 

druhé, procházejí proměnou charakteru. Dokonce se také ve dvou pohádkách (Potrestaná 

pýcha a O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních) vzdělávají. Pravdou ale 

zůstává, že vzdělání není formální, probíhá v domácím prostředí a směřuje k získání znalostí a 

dovedností v hudebním umění, zahradničení a domácích pracích. Nejedná se tedy o vzdělání, 

které by narušovalo stávající genderový řád, ale které ženy připravuje na jejich životní role 

způsobných žen. (Rentetti, Curran, 2005: 125) Také v konstrukci maskulinity je mezi autorem 
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a autorkou (byť nepatrný) rozdíl. Erbenovy muži jsou více vyobrazováni v pozici 

vysvoboditelů a zachránců žen, než je tomu u Němcové.

Rozdíl, který je možné spatřovat mezi Erbenem a Němcovou, je důsledkem záměrného 

výběru ze slovanských folklorních příběhů, který autor i autorka realizovali. To, že Erbenovy 

muži jsou mnohem více aktivnější a vyobrazováni jako „skuteční hrdinové“ a ženy převážně 

jako zcela pasivní a statické, svědčí pravděpodobně o autorově vztahu k striktně vymezeným a 

zcela protikladným genderovým rolím. Vybral si a zpracoval ze všech možných příběhů právě 

tyto a nikoli jiné (které například vybrala a zpracovala B. Němcová). Ženské postavy Němcové 

jsou mnohem více aktivnější, což by mohlo nasvědčovat, že její výběr folklorních příběhů, 

které se snažila zaznamenávat, byl ovlivněn začínajícím emancipačním hnutím v českých 

zemích. Sama Němcová se velmi často nepodřizovala společenských konvencím a již vůbec 

nenaplňovala stereotyp oddané manželky a poslušné domácí hospodyně. (Štěpánková, 

Virágová, 2005) Narozdíl od Erbena proto pravděpodobně nepovažovala ženy za pasivní 

objekty mužských zájmů, ale za osoby, které jsou také schopné aktivně jednat a ne pouze 

pasivně přijímat události, které se odehrávají okolo nich a jakoby bez nich. Za zmínku také 

stojí skutečnost, že mnou analyzované pohádky uspořádané do knih jsou výběrem 

z autorových a autorčiných pohádek. Tento výběr provedli editoři (muži) obou výborů. Oni 

byli osobami, které z možných pohádek Němcové i Erbena vybraly právě tyto a zařadily je do 

své edice. Proto i jejich čin mohl ovlivnit výsledek analýzy, kterou jsem provedla. Kdyby 

vybrali jiné pohádky autorky a autory, mé závěry by mohly být jiné. 

Převážná většina analyzovaných pohádek představuje postavy genderově stereotypním 

způsobem. Proto lze usuzovat, že se v textech odráží genderový diskurz dané společnosti, který 

vyjadřuje ideologii patriarchálního řádu. Genderový řád je založen na hierarchizovaném a 

dichotomním uspořádání dominantní maskulinity a inferiorní nebo submisivní femininity. 

Také samotné konstruování femininity a maskulinity u obou souborů pohádek předpokládá 

existenci tohoto hierarchizovaného genderového a mocenského řádu. Ačkoli není ani 

u jednoho z autorů gender v některých případech výhradně esencialisticky konstruovaný, 

přesto mnohé případy a situace implikují jakousi „danost“ femininity a maskulinity.

V současné době probíhá v české společnosti několik diskusí tematicky zaměřených 

na zastoupení žen v politice, v rozhodovacích procesech, ve vědě, ve vyšších stupních 

vzdělávání apod. Snahou mnoha feministických teoretiků/teoretiček je odstraňovat bariéry, 

které zamezují dosažení rovného postavení mužů a žen v nejrůznějších oblastech 

společenského života. Dle mého názoru je stále nedostatečně problematizováno odbourávání 

genderových stereotypů v raném věku dítěte. Přijmeme-li argument, že si je již tříleté dítě 
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vědomo vlastního genderu, stejně jako genderu druhých (Renzetti, Curran, 2005: 93), je dle 

mého názoru nasnadě začít odbourávat genderevé stereotypy právě v raném dětství a zabránit 

tak jejich přenosu a následné cirkulaci. Ačkoli genderová identita není pevně fixována a její 

utváření probíhá po celý život jedince, právě v rané fázi je mnohem snazší podněcovat děti 

k genderové rovnosti, než se snažit následně měnit již zvnitřněné návyky a způsoby chování, 

které si osvojili během prvních let života56. 

Analyzované pohádky stereotypním způsobem vyobrazují maskulinitu i feminitu, 

přičemž oba koncepty tvoří binární opozice. V podstatě zapříčiňují přenos strukturálních 

nerovností napříč generacemi. Čtenářům/čtenářkám poskytují velmi omezený prostor

k genderové identifikaci. To je v přímém rozporu s jakýmikoli snahami o dosažení genderové 

rovnosti. Alternativních vzorů nabízejí jen nepatrné množství a tím se podílejí na reprodukci 

genderových stereotypů a tradičně vymezené struktury patriarchálního řádu. Pohádky 

Němcové i Erbena jsou součástí kulturního dědictví naší společnosti a nelze je jednoduše 

„vymazat“ proto, aby nereprodukovaly genderové stereotypy. Pokud má být narušena stále 

trvající genderová nerovnost ve společnosti, nezbývá rodičům nic jiného, než vhodnou diskusí

s dětmi, jimž pohádky Němcové a Erbena předčítají, zpochybňovat danost a nevyhnutelnost 

stereotypní femininity a maskulinity a vytvořit tak pro děti možnost přijmout také 

nestereotypní genderovou identitu (Cviková, Juráňová, 2005). Literatura je politická nejen 

ve smyslu tom, že umožňuje udržovat stávající společenských řád, ale může také pomoci tento 

řád změnit, prostřednictvím kritického čtení. (Fetterley, 1978)

                                                
56 Obdobnou problematikou se zabývají I. Smetáčková a K. Vlková v publikaci Gender ve škole. Cílem jejich 

publikace je podpořit ve vyučujících českých škol ve snaze zakomponovat do výuky rovné příležitosti pro 
muže a ženy, jež má vést k genderově citlivému způsobu výučování a odstraňovat naopak vyučování 
reprodukující genderové nerovnosti. (Smetáčková, Vlková, 2005)
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