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Abstrakt

Pohádky, jakožto kulturní artefakty, jsou jedním ze socializačních faktorů, které v dětech 

mohou podporovat genderově stereotypní vnímání světa. Chlapcům a dívkám na základě 

prezentování mužských a ženských postav v tradičních rolích umožňují budovat svojí identitu, 

přičemž příslušnost k pohlaví/genderu je jejím důležitým aspektem. Pokud je pohádka 

v nesouladu s jejich osvojenými schématy vycházející z jejich minulých zkušeností, u dětí 

předškolního věku vyvolává  pochybnosti, je pro ně problematická. Proto volí individuální 

strategie, které jim dovolují příběh asimilovat ve prospěch svých subjektivních potřeb 

zachování představ o řádu světa. Děti zpravidla odmítají postavy, které nevykazují typicky 

maskulinní nebo typicky femininní znaky - typicky mužské postavy jsou aktivní a statečné, 

typicky ženské postavy jsou pasivní a krásné. Pokud takové vzory pro ztotožnění dětem v 

pohádce chybí, volí postavy jiné, které jejich vidění světa nenarušují. Tradiční pohádky proto 

nenabízí stejné možnosti prožívání příběhu pro všechny děti bez rozdílu, tyto možnosti jsou 

pevně vázané na jejich příslušnost k pohlaví/genderu. Pokud genderově nestereotypní 

pohádky dětem nabízejí alternativní vzory a možnosti odlišného prožívání příběhu spolu 

s hlavní postavou, nesetkávají se s úspěchem. Takové netradiční pohádky mají možnost oslovit 

děti pouze tehdy, když budou podpořeny genderově netradičními tendencemi i z jiných 

socializačních oblastí.

Abstract

The fairy tale, as a cultural artefact, is one of the socialising factors that can support a gender-

stereotyped perception of the world in children. It allows boys and girls to build an identity, 

based on the male and female characters presented in traditional roles, and gender identity is 

an important aspect of this. If a fairy tale is incongruous with their established models 

stemming from past experiences, pre-school children have doubts and it is problematic for 

them. They therefore select an individual strategy, allowing them to assimilate the story to 

benefit their subjective need to retain their ideas about the world order. As a rule, children 

reject characters who do not demonstrate typically masculine or typically feminine traits –

typically male characters are active and brave, typically female characters are passive and 

beautiful. If these identifying standards are missing from the fairy tale for the children, they 

select other characters who do not impair their view of the world. Therefore, traditional fairy 

tales do not offer the same opportunities to experience the story for all children with no 

differences; these opportunities are closely tied to their gender identity. If non-gender-
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stereotyped fairy tales offer children alternative standards and opportunities for a different 

way to experience the story with the main character, they are unsuccessful. These non-

traditional fairy tales can only address children when they are supported with non-traditional 

gender tendencies from other socialising areas as well.
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1. Úvod

V práci jsem se zaměřil na pohádku jako žánr mající psychologický 

vliv na děti předškolního věku. Jako sociokulturní produkt, pohádka dětem předává 

informace o sociální realitě, funguje tedy jako jeden ze socializačních prostředků. 

Vzhledem k tomu, že dnešní západní společnost je genderově strukturovaná, pohádky 

takto strukturovaný svět prezentují dětem a normativně na ně působí.

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, části teoretické a 

empirické. Teoretická část uvádí do tématu a předkládá informace, které jsou pro danou 

problematiku důležité. Téma vztahu pohádek a genderu je zde rozděleno na několik 

jednotlivých segmentů, které umožňují bližší poznání problematiky a staví základ pro 

následnou empirickou část.

Kapitola věnovaná žánru pohádky pojednává samotném původu 

pohádkových příběhu a dále znacích, které jsou pro tento žánr typické; představuje a 

definuje pohádku a poukazuje na to, že od svého počátku tyto kouzelné příběhy 

prodělaly mnoho změn. Následuje kapitola, která na pohádku pohlíží podrobněji -

psychologickou optikou - a sleduje její socializační vliv na děti. V tomto bodě práce 

dává prostor dvěma hlavním proudům nahlížejícím na pohádky, dávajícím jim odlišný 

význam. Tato část je pro dané téma důležité, jedná se totiž o názorové proudy, které si 

v mnohém odporují, na druhou stranu nemusí být vždy protichůdné a mohou se 

vzájemně doplňovat při výkladech konkrétních pohádek. Jde zpravidla o 

psychoanalytické a hlubinně psychologické přístupy, které pojímají pohádku jako 

materiál, ve kterém jsou přítomna univerzální schémata přirozeně působící na lidskou 

psychiku. Vedle tohoto přístupu stojí teorie nahlížející na pohádku jako na sociokulturní 

fenomén podléhajícím změnám pod vlivem společenského dění. Vztahu těchto dvou 

linií proto věnuji nezbytný prostor, který vyjasňuje výchozí pozici této práce v pojímání 

pohádky v následujícím výzkumu. 

Další kapitola se věnuje dětem samotným a jejich psychice. 

Předkládané informace jsou zaměřeny na předškolní věk, prezentují poznatky 

z psychologické literatury o kognitivních schopnostech dětí v tomto období a důvody, 

proč má pohádkový žánr na děti tak silný účinek. V tento moment, kdy jsou položeny 

poznatky o pohádkách, je pozornost v dalších dvou kapitolách upřena na problematiku 
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genderové socializace a následnou aplikaci této problematiky na pohádku jako 

socializační faktor. 

V kapitole o genderové socializaci je opět dávám velký prostor pro 

prezentaci různých teorií a odlišných přístupů. Jednotlivě jsou také popsány konkrétní 

socializační faktory, které hrají důležitou úlohu v rané genderové socializaci dětí. Poté 

tedy následuje kapitola věnující se samotnému tématu genderových aspektů 

v pohádkách. Informace vycházejí z co nejnovějších poznatků o dané problematice a 

přinášejí doklady o velkém genderovém zatížení tohoto žánru. Teoretická část je 

zakončena shrnutím.

Druhou velkou částí je empirická část. Ta je založena na výzkumu, 

který jsem provedl v terénu za účelem využití v této práci, a dává poznatkům 

z teoretické části konkrétní charakter. Tato část práce je uvedena výzkumnými cíly, 

které byly sledovány. Hlavním cílem bylo zjistit konkrétní individuální strategie dětí 

v nahlížení na genderově netradiční pohádky, přičemž jsem sledoval rozdíly mezi 

specifiky vztahování se k genderově tradiční a netradiční pohádce dětí. V dalších 

kapitolách je potom uveden postup sběru dat a metoda zpracování dat. Následuje 

samotná prezentace analýzy dat a závěry z nich vycházející. Tyto kapitoly jsou pro práci 

klíčové, ve světle teoretických znalostí z předchozích kapitol prezentují a interpretují 

poznatky, jejichž zjištění bylo účelem celé práce. Následují kapitoly Diskuze a Závěr, 

které téma uzavírají a hodnotí výsledky práce. Nakonec je uveden seznam použité 

literatury, ze které jsem čerpal, a v přílohách jsou uvedeny dokumenty dokreslující 

informace z empirické části. 

V zahraniční odborné literatuře je tomuto tématu věnován poměrně 

velký prostor, v českém prostředí však konkrétních výzkumů, které by odpovídaly 

tomuto trendu v zahraničí, není mnoho. Tento fakt, a dále moje osobní zainteresovanost 

v genderové problematice, proto byly mojí osobní motivací pro vypracování bakalářské 

práce na toto téma. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST

2.1. Pohádka jako lidově slovesný a literární žánr

O původu pohádky

Pokud chceme vystopovat kořeny pohádky, naše pozornost se musí 

soustředit k počátkům lidové slovesnosti, ve které pohádka postupně vznikala jako 

epické vyprávění. Pohádky se šířily převážně ústní tradicí z generace na generaci. Takto 

tradovaná vyprávění byla pod nestálým vlivem změn závislých na době, kdy byla 

vyprávěna, místě, kde byla vyprávěna, a osob, které je vyprávěly. V Evropě byl tento 

proces spojen především s „vandrovnými“ lidmi, či „lidmi světem jdoucími“, kteří 

s sebou do kraje, kam přicházeli, přinášeli i různá vyprávění příběhů, které dávali 

k dobru při nejrůznějších setkání s místními lidmi (Chaloupka, 2001). Taková vyprávění 

byla tedy kolektivním zážitkem a vlastně i kolektivním výtvorem, což je jeden 

z charakteristik principů utváření lidové slovesnosti. (Horák in Červenka, 1960)

Takovým způsobem se začaly rozmáhat historky, které později 

dostaly název pohádky. Horák (in Červenka, 1960) uvádí dva zdroje těchto vyprávění. 

Jedním z nich jsou již zmínění potulní vypravěči, kteří zaseli zárodky určitých příběhů, 

které se dále rozvíjely. Druhým zdrojem byla kázání. Kazatelé totiž využívali 

obrazotvornosti příběhů ve prospěch demonstrování náboženských a mravních zásad. 

Takový způsob předávání mravního učení jim umožnil lépe tyto principy objasnit, což 

vedlo k lepšímu pochopení u jejich posluchačů a posluchaček. Souvislost kazatelství a 

pohádky zmiňuje i Lužík (1944, s. 21): „Kazatelské umění středověké, provozované 

v hojné míře od 13. století především řádem dominikánským, stanovilo povídky –

examplata za jeden z nejúčinnějších kazatelských prostředků, jimiž bylo možno šířit 

křesťanskou morálku, a nebálo se použít ani historek typicky pohanských“.

Z výše uvedeného vyplývá, že pohádky nebyly původně určené 

dětem, jak by si mnozí mohli myslet, ale dospělým (Červenka, 1960;). Dětství je 



10

společensko-kulturní konstrukt, který je závislý na době a místě. Vznik dětství jakožto 

společenského fenoménu se datuje až od 16. století, kdy si lidé začali uvědomovat 

specifika dětství jako svébytného období se specifickými potřebami. Do té doby byly 

děti považovány pouze za miniaturní dospělé, jimž nebyl vyhrazen speciální prostor a 

čas.1 (Možný, 1987)

Jednou z přirozených lidských vlastností je potřeba člověka 

strukturovat okolní svět, zobrazit ho. K tomu lidem v dřívějších dobách sloužila mimo 

jiné právě pohádka, do které lid vkládal své myšlenky a názory na život. Vedle toho se 

v nich odrážely i sny, fantazie a přání, které lidé v dané době měli. „Lidová slovesnost 

je odrazem života lidu, v pohádkách i písních i jiných folklorních útvarech nacházíme 

postoj lidu k jednotlivým jevům životním“ (Červenka in Červenka, 1960, s. 266). 

Folklor byl tedy pro lidi základem lidové národní filosofie (Ibid., 1960).

Velmi významnou osobností vědeckého přístupu k pohádce byl 

ruský autor Vladimír Vjakovlevič Propp. Ten proslul především díky své práci, ve které 

se zabýval vnitřní strukturou pohádek. Propp ale ubíral svou pozornost i historickému 

vzniku pohádek, přičemž kladl důraz na vliv historických milníků na vznik pohádky. To 

je podle něho spojeno s „předtřídní prvobytně pospolnou společností ve stadiu jejího 

přechodu od lovu k zemědělství“ (dle Šmahelová, 1989, s. 35). Do pohádek se tak 

promítala část společenské struktury – instituce (např. rodové následnictví, iniciace 

chlapců a dívek) a duchovní jevy (např. náboženství, obyčeje). Tyto motivy se 

dostávaly do pohádek buď přímo, nebo v nějaké pozměněné podobě (Ibid., 1989).

Častým předmětem pozornosti bádání o původu pohádek byly 

motivy, které se v nich vyskytují. Lze totiž vypozorovat, že mnohé pohádkové motivy 

se vyskytovaly v různých pohádkách na různých místech světa. Toto opakování a shoda 

motivů vedlo k několika teoriím o původu pohádkových vyprávění. Lužík (1944) dělí 

tyto přístupy na následující teorie:

1. Mythologická teorie vysvětluje shodu pohádkových 

motivů u různých národů společným původem těchto motivů. Ty si každý národ nesl 

                                                
1 Příruční slovník české literatury od počátku do r. 1945 v kapitole o pohádce uvádí pojem „bosí lidé“, 
což bylo v dřívějších dobách výraz používaný pro pojmenování dětí. Proto lidový vypravěči vyprávěli 
některé pohádky, až když „bosí lidé“ šli spát. (Chaloupka, 2001)
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s sebou ze své společné pravlasti jakožto pozůstatky mýtů a bájí. Jedním z přívrženců 

této teorie byl i Karel Jaromír Erben.

2. Migrační teorie, jak název napovídá, vychází 

z předpokladu putování pohádkových motivů z jednoho místa na druhé, od jednoho 

národu ke druhému. Za původce motivů byla považována Indie, ze které se tyto motivy 

ústním vyprávěním a literaturou šířily dál. 

3. Antropologická teorie stála na myšlence polygeneze, 

tvrzení, že na různých místech světa mohly vznikat stejné pohádkové motivy. Proč se

tyto motivy často podobají, vysvětluje tato teorie antropologickými výzkumy, které 

zjistily, že existují určité psychologické, kulturní, či sociální principy vlastní všem 

světovým společenstvím. 

Tyto tři teorie se dají považovat za nejzákladnější. Všechny tyto 

teorie byly ale vystaveny kritice a jejich teze byly narušeny. Dnes se původ pohádek 

pokládá za určitý průnik výše zmíněných faktorů. Za nejvíce psychologickou se dá 

bezesporu považovat teorie antropologická, o kterou se opíral mimo jiné Carl Gustav 

Jung se svým výkladem o archetypech. 

Vedle ústního způsobu předávání pohádek hrálo velkou roli i 

písemnictví. Písemné zpracovávání pohádek provázelo mluvenou formu od jejího 

počátku2, přesto milníkem pro vztah pohádky a jejího literárního zpracování bylo 

období romantismu, kdy pohádka dostala takovou formu, v jaké jí známe dnes. Toto 

období bylo charakteristické pro velký zájem sběratelů a sběratelek o pohádkové 

příběhy, a tak se začaly objevovat první sbírky lidových pohádek (Šmahelová, 1989). 

Bylo tomu tak z několika důvodů. V období romantismu byl zvýšený zájem o literaturu 

obecně, což vedlo i k rozvoji literatury pohádkové. Pohádka navíc v té době rezonovala 

s ideály, z kterých romantismus vycházel - únik z reality do fantazie (od racionálního k 

iracionálnímu) symbolizovaný romantickými příběhy na vzdálených místech a ve 

vzdálených dobách, romantickými postavami; motivy rytířství, přírody, vandrování, 

svobody, apod.  V českých zemích byla honorace těchto ideálů a snaha o návrat 

                                                
2 Za nejstarší dochovanou pohádku je pokládána pohádka O dvou bratřích zaznamenaná v 13. století 
př.n.l. (Šmahelová, 1989).
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k hodnotám hrdinství, individuality a spontánnosti navíc spojena s národním obrozením. 

V českých zemích tedy přechod pohádky z ústní tradice do písemné začal v 18. století i 

pod vlivem společenských změn, které znamenaly přechod od systému feudálního 

k systému kapitalistickému (Šmahelová, 1989). 

Pohádky v té době prodělávaly velkou změnu, jejich literární 

podoba byla pod velkým společenským a ideovým vlivem, jejich hlavní funkcí se stalo 

především výchovné působení. „Funkce pohádek se lišila v závislosti na sociokulturním 

kontextu. Jistě, zábava a poučení byly vždy její součástí, ale navržené byly k tomu, aby 

vyjadřovaly přirozené instinkty, sociální vztahy, normativní chování, charakterové typy, 

role spojené s pohlavím a politiku z pozice síly“ (Zipes, 2006, s.99).  

Začala se tak objevovat nová podoba pohádky - autorská a 

novelistická pohádka. Poté, co se pohádka začala vytrácet z ústní lidové slovesnosti 

kvůli změně životního stylu, který nebyl nakloněn rituálu kolektivního prožívání 

pohádky, začala pohádka ztrácet dospělou posluchačskou obec (Šmahelová, 1989). 

V tomto období, kdy započala masizace literárního zpracovávání pohádek, začala být 

pohádka žánrem určený především dětem. 

V dnešní době pohádka prostupuje všemi druhy masových médií, 

což je výsledek procesu, který započal na přelomu 19. a 20. století. Pohádka má proto 

mnoho podob, objevuje se v rozhlase, televizi (jak v animovaných a hraných filmech, 

tak v reklamách), komiksech, obrázkových knihách, apod. (Zipes, 2006).

O tom, co činí pohádku pohádkou

Pro pohádku jsou charakteristické určité znaky, které ji odlišují od 

jiných literárních žánrů. K důležitým výsledkům dospěl významný autor, výše 

zmiňovaný, V. J. Propp, ruský badatel, který se soustředil na strukturu pohádkového 

příběhu. Jeho nejznámější knihou (a pravděpodobně nejznámější knihou tohoto ražení 

vůbec) je jeho velmi obsáhlé dílo „Morfologie pohádky a jiné studie“. V této knize se 

Propp dopodrobna zabýval pohádkovými příběhy a pokoušel se najít určité mechanismy 

dějového sledu, které jsou pro tento typ příběhů typické. Díky analýze velkého počtu 
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pohádek dospěl Propp (2008) k závěru, že mezi jednotlivými situacemi, které se 

v příběhu odehrávají, existuje určitý vztah zákonitostí, které se vzájemně podmiňují a 

také postupně následují. Tento vztah nazývá funkcí, což znamená určité jednání postavy 

v daném příběhu. Vzájemná provázanost funkcí se dá pokládat za hnací motor děje 

(Např.: Pohádková hrdinka udělá dobrý skutek. Za tento dobrý skutek je odměněna.). 

Propp formuluje své poznatky o funkcích následovně:

1. Funkce jednajících osob jsou základními a stabilními 

prvky pohádek. Není přitom důležité, kdo je jejich nositelem či nositelkou a jak je plní.

2. Počet těchto funkcí v pohádkách je 

omezený.

3. Posloupnost funkcí je v pohádkách vždy 

stejná.

4. Stavba všech pohádek vychází z jednoho 

modelu.

   

Propp tímto způsobem poukazuje na to, proč jsou pohádky tak 

jednotvárné. Typy pohádkových postav a jejich způsoby jednání jsou sice rozmanité, 

jejich funkce jsou však omezeny. „Tato skutečnost vysvětluje, proč jsou pohádky na 

jedné straně mnohotvárné a pestré, a přitom ve své stavbě překvapivě opakovatelné“ 

(Šmahelová, 1989, s. 39).

Takový příběh odpovídající těmto principům vypadá v řeči 

pohádky zjednodušeně následovně: Na počátku příběhu nastává problém – objevuje se 

škůdce, nebo je zjištěn určitý nedostatek - dochází tedy k narušení rovnováhy. Je nutné, 

aby došlo k nápravě, k odstranění problému – k rozuzlení.3 Podle Proppa (2008) jsou 

tak všechny pohádky různými variantami jednoho modelu pohádkové zápletky, jímž je 

unesení princezny drakem. Z toho vyplývá, že pohádka je plná ustálených vzorců, které 

daný příběh činí právě pohádkou. 

Dále lze vysledovat několik konkrétních znaků, které jsou pro 

pohádku typické:

                                                
3 Tento spád děje je podle Proppa (2008) často obohacen o další zvrácení příběhu, kdy je hlavní postava 
blízko napravení problému, v čemž se zpět navrací škůdce, a hlavní postava, tak musí znovu řešit problém 
narušené rovnováhy.



14

Pohádky jsou časově a místně neurčité. Jsou zpravidla uvozeny 

větou typu „Kdysi dávno za devatero řekami a devatero horami…“ 

Pohádkové postavy jsou jasně polarizované, černobílé. 

Pohádková postava je buď hodná, nebo zlá - postavy mívají často extrémní vlastnosti. 

Pokud je tedy pohádková postava hodná, bývá tedy také i hezká, a naopak. (Černoušek, 

1990)

 „Dobré“ postavy v příběhu jsou odměněny za své skutky. „Zlé“ 

postavy jsou potrestány.

Vlastnosti postav jsou „opsány“ a zobrazeny jejich konkrétním 

jednání. (Červenka, 1960)

Stejně tak i děj je v pohádce popsán konkrétně.  (Ibid., 1960)

Pohádky vyvolávají v dětech cit pro spravedlnost. (Bettelheim, 

2000)

Události v pohádkách jsou často opakovány. 

Pohádky jsou napínavé a zároveň humorné. Působí na dítě citově 

a rozptylují ho. (Ibid., 2000)

Pohádky jsou iracionální a zázračné. Přitom jsou zároveň 

zakotveny v realitě a odrážejí společenské normy.4

Pohádky jsou psané jednoduchým jazykem. Mají rychlý 

jednoznačný děj. 

Pohádka zpravidla končí dobře.5   

O tom, jak se pohádka liší od ostatních žánrů

                                                
4 „Umělecký půvab pohádek tkví právě v dokonalém sloučení prvků nadpřirozených s rysy přejatými ze 
života známého vypravěčům z vlastní zkušenosti“ (Horák in Červenka, 1960, s. 36).
5 „Konec pohádky ukazuje, jak by to mělo být ve skutečnosti – ve spokojené rodině – „šťastně jako na 
svatbě“ (Černoušek, 1990, s. 25).
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Pohádka není jediným fantazijním žánrem, existuje jich několik a 

některé z nich by mohly splňovat určité body z výše uvedených znaků typických pro 

pohádku. Jedním z takových žánrů je mýtus, ze kterého podle mythologické teorie 

pohádka vzešla. Pohádka má s mýtem několik společných znaků, avšak v několika se 

zásadně liší. Pohádka předkládá šťastné vyústění příběhu, oproti mýtu je optimistická. 

Tím nabízí úlevu od tlaků, v mýtech tomu tak není. V těch totiž vystupují konkrétní 

nadlidské postavy mající nereálné požadavky na obyčejné smrtelníky. Pohádka ale 

vypráví o obyčejných („nekonkrétních“) lidech, se kterými je jednoduché se ztotožnit 

(Bettelheim, 2000). Oproti pohádce je mýtus také více kulturně specifický - více než 

pohádka odpovídá na problémy daného národa v určité době, ve které vznikl. Tak ale 

zaostává v odpovědích na otázky obecně lidského charakteru (Franz, 1998). 

Dalším příbuzným žánrem je lidová pověst. O její odlišnosti od 

pohádky píše Franz (1998), která na základě svých hlubinně psychologických znalostí 

uvádí, že místní pověsti mají původ ve vpádech kolektivního nevědomí do života 

jedince, které se projeví v určitém parapsychologickém zážitku. Takový zážitek se jako 

zajímavá historka šíří dál, přičemž se obohacuje o další archetypální obrazy. Z příběhu 

se tak vytrácí konkrétní informace (místní, časové, o hlavní postavě) a stávají se z nich 

„abstrakce místních pověstí, které nabyly zhuštěné a krystalizované podoby, a tak 

mohou být předávány dál a dají se také lépe zapamatovat“ (Franz, 1998, s. 174). 

Postavy v pohádkách jsou tedy více abstraktní, nejsou blíže specifikovány, jak je tomu v 

pověstech a mýtech, kde vystupují konkrétní lidé na konkrétních místech v konkrétních 

dobách.

Pohádka je často také spojována s bajkou. Bajka je krátký příběh, 

ve kterém vystupují zvířata mající lidské vlastnosti. Tyto příběhy typicky končí 

mravním ponaučením a dalo by se říct, že právě to je jejich hlavním smyslem. Pohádky 

také předkládají určitá mravní ponaučení, oproti bajkám, ve kterých jsou taková sdělení 

vždy evidentní, jsou však tato ponaučení více implicitní (Detlor, 1995).

O rozdílech mezi tradiční a moderní pohádkou
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Jak bylo řečeno, lidová pohádka prodělala v průběhu svého vývoje 

velkou změnu a proto se od autorské (moderní) pohádky v určitých směrech liší. 

Odlišnostmi mezi pohádkami tradičními a autorskými se zabývala Makovská (2006), 

která při analyzování desítek českých pohádek dospěla k následujícím poznatkům.

V analyzovaných autorských pohádkách byla rodina, ze které 

hlavní postava pocházela, zobrazovaná jako harmonické prostředí, které plní všechny 

potřeby dítěte (resp. hlavní postavy). Oproti tomu v tradičních pohádkách byly citové 

vztahy v rodině spíše chladné a rodina byla často neúplná, chudá, nebo s jedním 

dítětem. 

Další odlišností mezi tradiční a autorskou pohádkou, ke kterým 

autorka dospěla, je změna v pojetí hlavní postavy. V tradičních pohádkách jsou hlavní 

postavy charakterizovány superlativy, přičemž je kladen důraz jak na jejich mimořádný 

vzhled tak na mimořádný charakter, čímž se ve srovnání s ostatními bytostmi z pohádky

odlišuje. V autorských pohádkách je popis zevnějšku hlavní postavy často vynechán a 

hlavní postava je spíš obyčejná, hrdinských skutků dosahuje svou podstatou, aniž by 

byla srovnávána s ostatními. Autorka tvrdí, že lze pozorovat určité tendence autorských

pohádek výchovně působit na děti v souladu s aktuálními výchovnými principy dnešní 

doby (např. tolerance k odlišnostem v rámci multikulturní výchovy). 

K odlišnostem v analyzovaném materiálu docházelo i na rovině 

míry přičinění hlavní postavy v rozuzlení zápletky. V tradičních pohádkách neměla 

hlavní postava hlavní podíl na vyřešení zápletky, důležitou roli často hrál nějaký 

kouzelný předmět nebo pomoc jiné postavy. V porovnání s tím byly postavy 

v autorských pohádkách aktivními činiteli v rozuzlení příběhu. 

Poslední zmiňovanou změnou v tradičních a autorských 

pohádkách, kterou autorka vypozorovala z analyzovaných textů, bylo pojetí odměny. 

Pro hlavní postavu v tradiční pohádce odměna představovala sňatek, který přinesl hlavní 

postavě hmotné statky a vyšší sociální status. V autorských pohádkách odměna 

znamenala především navrácení harmonické výchozí situace. Důraz byl tedy kladen na 

interpersonální vztahy, někdy i na úkor hmotných statků.

Makovská při svých interpretacích těchto změn a jejich 

odůvodňování vycházela hlavně ze sociologických teorií o proměnách ve společnosti. 

Podle autorky proto tyto změny v pohádkách korespondují se společenskými změnami. 
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Z výkladu vyplývá, že obraz pohádky je tedy závislý na společenském dění a době, ve 

které vzniká. 6

2.2. Funkce a socializační význam pohádky

Pohádce je přisuzováno mnoho významů z řad odborníků a 

odbornic z nejrůznějších oblastí. Společným znakem těchto názorů je to, že pohádka 

dokáže velmi silně působit na děti díky své specifické formě. „(Pohádky)… na 

konkrétních a dítěti přístupných jevech, na uměleckých obrazech se odhalují dětskému 

čtenáři složité vztahy noetické a etické, které jsou nutné k životu mezi lidmi a které by 

těžko byly jinak vysvětlitelné“ (Červenka in Červenka, 1960, s. 290). Pohádkový jazyk 

je pro děti lehce chápatelný, a proto na ně mají  nepopiratelný účinek a proto mají 

v dětském světe pevné místo. 

Různé oborové perspektivy zdůrazňující určitý význam pohádek 

pro děti by se daly rozdělit do dvou základních směrů. Jedním z nich by byl směr 

psychologizující, který zdůrazňuje vliv pohádky na psychiku dítěte a jeho vývoj. Druhý 

směr je směr spíše sociologizující, zaměřující se na výchovné aspekty pohádky a její 

vliv na socializaci dítěte. V obou případech bude v této práci na pohádky nahlíženo 

v perspektivě předškolního věku.

  

                                                
6 Makovská porovnávala tradiční pohádky, které byly vydány v druhé polovině 

19. století a na počátku 20. století, s pohádkami, které byly knižně vydány na počátku 21. století. Je beze 

sporu, že za takovou dobu proběhlo v české společnosti k mnoha zásadním změnám. Bylo by ale chybou 

generalizovat a vnímat tyto odlišnosti v pohádkách obecně jako rozdíly mezi tradiční pohádkou a 

pohádkou moderní. Je třeba je vnímat jako rozdíly v pohádkách zaznamenaných v odlišných konkrétně 

určených dobách. Podle tvrzení o dopadu společenského dění na pohádku se totiž tradiční pohádky 

samotné se v průběhu svého vývoje také v mnohém lišily.
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O terapeutickém (psychologickém) účinku pohádky

Pohádkám je často přikládán terapeutický význam. Tento názor je 

oblíbený především v psychoanalytickém pojetí. Psychoanalytický výklad pohádek se 

tak stal jedním z témat, jímž se někteří psychologové a psycholožky začali zabývat. 

Patrně nejznámější osobou, která se tímto tématem psychoanalýzy a pohádek zabývala, 

byl Bruno Bettelheim. Ten vydal v roce 1975 knihu názvem „The use of enchantement -

the meaning and importace of fairy tales“7, která se dá pravděpodobně považovat za 

nejznámější studii výkladů pohádek. 

Bettelheim (2000) ve své knize vyzdvihuje pohádku jako 

terapeutický nástroj a zabývá se jejím vlivem na psychiku dítěte. Využívá přitom svých 

znalostí z psychoanalýzy a vývojové psychologie. Co znamená pohádkový příběh pro 

psychoanalýzu, vysvětluje autor tak, že pohádky obsahují významy důležité jak pro 

vědomou, tak předvědomou a nevědomou mysl člověka. „Tím, že pojednávají o 

všeobecných  lidských problémech a zejména těch, které zaměstnávají dětskou mysl, 

obracejí se k pučícímu Já, podněcují jeho rozvoj, a přitom ulevují předvědomým a 

nevědomým tlakům“ (Bettelheim, 2000, s. 10).

Podle Bettelheima (2000) je dětství plné vnitřních konfliktů, 

úzkostí a zmatků. Tyto problémy, které zažívá každé dítě, jsou podle něho nadčasové. 

Jedná se o existenciální úzkosti, které se dotýkají základních lidských potřeb a strachů –

potřeby být milován, strachu ze smrti apod. Pohádka má za úkol pomoci dětem 

vyrovnat se s těmito úzkostmi a provést je emočně bouřlivým dětstvím bez úhony. 

V dětech podporuje růst osobnosti a ukazuje jim cestu, jak se ze závislé lidské bytosti 

stát bytostí autonomní a nezávislou.

Působení pohádky na dětské nevědomí je jednou z hlavních funkcí 

pohádky, jak Bettelheim tvrdí. Nevědomí je neuspořádané a na dítě vyvíjí chaotické 

tlaky. Pro dítě je důležité, aby si tyto nevědomé obsahy neuvědomovalo, protože by tak 

ovládly celou jeho osobnost. Pokud by došlo k tomu, že Já by rozeznalo chaotické 

nevědomí, dítě by to oslabilo. Určité zpracování nevědomých obsahů je však pro zdravý 

vývoj dítěte nezbytné. K bezpečnému zvědomění nevědomých obsahů slouží právě 

                                                
7 V češtině pod názvem „Za tajemstvím pohádek - proč a jak je číst v dnešní době“ vydalo nakladatelství 
Lidové noviny v r. 2000.
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pohádka, která svojí postatou dokáže pracovat s vnitřním světem dítěte přiměřeně jeho 

věku. Ony niterné nevědomé tendence dokáže převést do vnější podoby a tím, že dítěti 

umožní se od těchto obsahů vzdálit, je dítě potom schopné s těmito obsahy pracovat  a 

určitým způsobem je ovládat. (Bettelheim, 2000)    

Mezi hlavní úzkosti, se kterými se dítě potýká, podle Bettelheima 

(2000) patří oidipovský konflikt, integrace osobnosti a dosáhnutí zralosti včetně zralosti 

sexuální. Při interpretacích konkrétních pohádek se autorova pozornost zaměřuje právě 

na tato témata. Velkou roli ve vyrovnávání se s těmito potížemi hraje možnost dítěte 

projektovat své nevědomé obsahy na postavy v pohádkovém příběhu. To je obzvlášť 

důležité například při řešení zmíněného oidipovského konfliktu. Podle psychoanalytické 

teorie totiž každý chlapec v určitém období svého dětství nenávidí svého otce a stejně 

tak každá dívka nenávidí svou matku. Děje se to proto, že dítě touží po rodiči opačného 

pohlaví a druhého rodiče proto bere jako svého nepřítele. Ve svých výkladech 

pohádkových příběhů v této souvislosti poukazuje Bettelheim na častý motiv výskytu 

dvou matek v pohádce. Jednou z nich je matka hodná a pečující, ta je v příběhu 

nahrazena zlou macechou. Dítě identifikováním se s hlavní postavou příběhu, která je 

v konfliktu s rodičem, a promítnutím té osobnosti rodiče, které nemá rádo, do zlé 

pohádkové postavy, má možnost ventilovat své nelibé pocity vůči této „zlé“ postavě a 

přitom si zachovat obraz své „dobré“ matky a necítit tak pocit viny. Motiv dvou otců se 

v klasických pohádkách prakticky nevyskytuje. Bettelheim to odůvodňuje tím, že 

chlapec nenáviděnou část otce nepromítá do „zlé“ postavy rodiče, ale do jiné negativní 

postavy, například obra, nebo draka. Bitva s drakem o princeznu tedy symbolizuje 

souboj chlapce s otcem o svou matku. (Bettelheim, 2000) 

Vysvětlení, proč „negativní část“ svého otce chlapec projektuje do 

jiné postavy než je náhradní otec, Bettelheim nevysvětluje. Proto se dá namítnout, že 

vztah hlavní postavy v pohádce ke své maceše má stejnou hodnotu jak pro dívky tak pro 

chlapce, protože matka je osoba, které jsou děti v raném věku nejblíže, a proto je pro ně 

vztah s ní problematický a emočně nabitější než vztah k otci. Proto tedy v těchto 

pohádkových vyobrazeních nemusí hrát roli oidipovský či elektřin konflikt, ale 

jednoduše vztah mezi dítětem a pečující osobou, tedy matkou.   

Identifikování se s pohádkovou postavou a promítnutí svých 

nevědomých pocitů do příběhu se však netýká pouze vztahu dítěte k rodičům, ale 
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například i vztahu mezi sourozenci nebo vrstevníky, kdy dítě i v tomto případě je 

schopno cítit ospravedlnění pro svoje pocity ( Bettelheim, 2000).

Identifikace s pohádkovou postavou může mít pro dítě i 

kompenzační význam ve smyslu, že si ve svých fantaziích může vynahrazovat svoje 

nedostatky. Proto má pohádka relaxační účinek, kdy poskytuje dítěti útěchu před 

realitou. Pohádkový svět je totiž svět neomezených možností a splněných přání. Proto 

jsou pohádky stále oblíbené i mezi některými dospělými, kterým pohádky poskytují 

stejnou možnost úniku od reality jako dětem. Pohádka „nabízí úlevu od všech tlaků, 

navrhuje řešení problémů a dokonce slibuje, že bude nalezen „šťastný“ konec“ 

(Bettelheim, 2000, s. 37). Jak uvádí Benová (Benová in Červenka, 1960), možnost 

takového uvolnění je pro dospělého příjemné, pro dítě potřebné (a užitečné).

Z výše zmíněných důvodů vidí Bettelheim (2000) v absenci 

pohádek během dětství jedince velký problém. Rozhodně se staví proti kritikám 

pohádek, které je považují za nerealistický materiál, jež dětem akorát může plést hlavu. 

Bettelheim tvrdí pravý opak. Podle něho vyprávění dětem pouze „pravdivých příběhů“ 

může vést k nepříznivému vývoji jedince. Dítě by tak „bylo oloupeno o velmi potřebný 

ventil a cítilo by se zdrcené, protože by si muselo uvědomit touhy, úzkosti a 

pomstychtivé pocity pustošící jeho nitro“ (Bettelheim, 2000, s. 58). Dítěti by hrozilo 

odcizení se svému vnitřnímu životu, což  pro jeho následující vývoj může znamenat 

neúplný život bez radosti. K radosti ze života je totiž potřeba, aby si člověk uvědomil 

svoje nevědomé potřeby. Podle Bettelheima (2000) může absence pohádek pro dítě 

znamenat v jeho pozdějším věku dokonce ztrátu s realitou, což může být nebezpečné jak 

pro něho, tak pro společnost. 

Nutno podotknout, že Bettelheim pojímá pohádku velmi nekriticky 

a ve svém výkladu ji zobrazuje jako dokonalou a všemocnou látku, která zde byla od 

nepaměti a stále plní stejnou funkci. Bettelheim nebere v úvahu ani roli aktérů, ani roli 

doby a prostředí procesu zprostředkování pohádky a jejich vliv na význam pohádky. 

Úlohu pohádky vnímá jako univerzální a mající stejnou funkci za všech podmínek. 

Také proto se Bettelheimův způsob výkladu pohádek stal terčem velké kritiky. Jedním 

z těch, kdo Bettelheimovu teorii zpochybňuje, je Jack Zipes. 

Podle Zipese (2002) Bettelheim ve své knize šíří falešné představy 

o původním smyslu „freudiánské“ psychoanalytické teorie a literárních kvalit pohádek. 

A nejen, že tyto teorie špatně interpretuje, ale přetváří je tak, aby co nejvíce 
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podporovaly jeho „výstřední“ teorii dětského vývoje. Bettelheimovy „humanitární 

účely“ tak stojí na jeho rigidních freudiánských abstrakcích, které jsou pilířem jeho 

“iracionálních a tyranských forem sociálního chování, na jejichž normy a hodnoty by se 

měly děti adaptovat“ (Zipes, 2002, s.185).

Bettelheim nebyl tedy dialekticky propojen s „freudiánstvím“, jak 

Zipes tvrdí, ale tyto teorie banalizoval tím, že jejich principy aplikoval, aniž by je 

přehodnotil a přepracoval ve světle sociálních a vědeckých proměn. To bylo totiž 

zásadní pro Freudovo dílo, že pracoval s historickým a materialistickým vývojem 

sociálních podmínek, na jejichž základě nalezl příčiny psychóz a duševních nemocí 

(Zipes, 2002). V dnešní době, jak uvažuje Zipes, už není možno vycházet z takových 

teoretických východisek jako je závist penisu, či oidipovský konflikt, aniž by se tyto 

koncepty „přepracovaly a neuvedly ve  světle měnících se sociálních podmínek a 

normativního chování“ (Zipes, 2002, s.189). Všechny pohádky, které Bettelheim 

analyzoval, tak pokaždé přetransformoval v symbolické „podobenství seberealizace a 

zdravé sexuality“ (Ibid., 200, s. 192). 

To, že v Bettelheimově práci chybí zohlednění sociálního a 

historického kontextu, vadí Zipesovi nejvíc. Rodinu vnímá Bettelheim jako primární 

příčinu dětských konfliktů. Ta je ale podle názoru Zipese pouze jedním z vlivů, kterými 

působí civilizace represivně. Civilizovaná společnost, jak Zipes uvádí, je pravá příčina 

represí. Taková společnost totiž popírá autonomii jako takovou. To Bettelheim nebere 

v potaz a tak je jeho studie mimo jiné silně orientována na muže a není schopná vytvořit 

odlišnosti mezi dětmi například na základě jejich pohlaví, nebo etnického a třídního 

původu. Třídní   odlišnosti  (a vůbec koncept  společenských  tříd),  je  jedním  z 

fenoménů, kterým se ve svých studiích Zipes často zabývá. V případě pohádek vychází 

ze studií Basila Bernesteina v souboru statí „Class, Codes and Control“, který přichází 

s poznatkem, že děti z pracujících tříd reagují odlišně a také často negativně na 

socializační procesy, které byly vyvinuty k uspokojení potřeb střední třídy. Děti 

z různých sociálních tříd mají tedy odlišný vztah k jazyku, který ovlivňuje jejich 

vnímání lingvistických a estetických kódů a vzorů v literatuře. Podle tohoto autorova 

uvažování působí jednotlivé pohádky na děti různě na základě znaků jejich sociální a 

kulturní příslušnosti, a proto se nedá jejich výklad  generalizovat a banalizovat. (Zipes, 

2002)
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Pokud bychom měli konkrétně ilustrovat Zipesovy výhrady vůči  

Bettelheimovi, můžeme zmínit jeho názor na pohádku o Popelce. Podle Nietschkeho, 

kterého Zipes zmiňuje, sahají kořeny této pohádky až na konec doby ledové. Některé 

primitivní společnosti totiž produkovaly takové příběhy, kde žena dostává nápomocné 

dary od své zesnulé matky, která  dále žije v podobě rostlin nebo zvířat.8 V té době byly 

ženy totiž po smrti obětovány a věřilo se, že budou žít dál právě v podobě rostliny nebo 

zvířete, a budou tak dál nápomocny svým dětem v jejich vývoji. V těchto společnostech, 

které byly založeny ještě na principech lovu a sběru, měla žena čestné postavení, byla 

centrem společenství. A protože příběh o Popelce nereflektuje obrovské společenské 

změny, které od té doby proběhly, má tato pohádka  v dnešní době úplně jiný význam, 

než měla před tak dávnou dobou. Dříve byla totiž poctou ženám, dnes ženu potupuje a 

uráží. Jak Zipes tvrdí, pohádka o Popelce tedy nečiní nic jiného, než že posiluje 

sexistické hodnoty a puritánskou etiku. Sexualita je něco, co se v historii lidské 

společnosti podrobuje obrovským změnám, a především vnímání ženské sexuality  

prodělalo v poslední  době velkou  proměnu.  Z toho  důvodu nemůže  pohádka   o 

Popelce sloužit jako průvodce dnešních dívek vedoucí k jejich šťastnému sexuálnímu 

životu, jak tvrdí ve své knize Bettelheim. (Zipes, 2002) 

Zipes tedy tvrdí, že pohádka nemá terapeutický účinek, nebo 

alespoň ne takový, jak říká Bettelheim. Aby mohla být pohádka psychologicky 

interpretována, musí být zohledněno nejen společenské chování a zvyky vypravěče či 

vypravěčky, ale také vývoj dané pohádky v různých kulturách. (Zipes, 2002)

O morálním (normativním) účinku pohádky

Přestože jsou pohádková vyprávění plná fantazií, jsou založena na 

skutečnosti a společenské realitě. Pohádka totiž „vznikla jako pokus o umělecký výklad 

skutečnosti“ (Červenka in Červenka, 1960, s. 288).  Jak bylo uvedeno v první kapitole, 

lidové pohádky byly odrazem života lidu. Dítě proto skrze pohádku dostává základy 

světového názoru, který je charakteristický pro daný kolektiv (Ibid., 1960). To 

                                                
8 V klasické verzi pohádky o Popelce se zesnulá matka promlouvá ke své dceři právě z podoby rostlin a 
zvířat. 
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naznačuje jednu z nejdůležitějších funkcí pohádky a tou je její socializační význam. 

Tím, že je pohádka založena na společenské realitě, slouží dítěti k tomu, aby se 

s realitou seznámilo a naučilo se v ní orientovat. K tomuto procesu je pohádka vhodná 

proto, že sociální realitu demonstruje dítěti pro něj pochopitelným způsobem – pomocí 

metaforického jazyka pohádkového světa. Dítě se tak snadno učí orientovat nejen 

v normách a hodnotách, ale také v mezilidských vztazích a společenských zákonitostech 

vůbec. 

Pohádka je společensko-kulturní artefakt, který je kondenzátorem 

historického vývoje a kulturního života. Do pohádek totiž byly vkládány myšlenky lidu, 

názory kolektivu na život, snahy a sny o lepším životě (Červenka in Červenka, 1960). 

Jako takový artefakt pohádka prezentuje dítěti vnější svět, který ho obklopuje. To se 

děje zpravidla prostřednictvím druhého člověka, nejčastěji dospělého, který dítěti 

pohádku předčítá nebo vypráví. Dítě se tak dostává do kontaktu se společenskými 

normami způsobem, který chápe, protože je uzpůsoben úrovni jeho myšlení a 

prostřednictvím dospělého jako „garanta“ kultury. Černoušek (1990, s. 9) tvrdí, že „to je 

asi ta nejdůležitější funkce pohádky: strukturovat skutečnost“. 

Takové strukturování skutečnosti je pro socializaci dítěte důležité. 

Dítě musí poznat okolní svět a naučit se, jak do něho vstoupit a fungovat v něm – to je 

hlavním úkolem lidské bytosti jakožto bytosti společenské. Tento vstup do společnosti 

probíhá postupně a pomalu a pro dítě je to obtížný proces plný překážek. Dítě samotné 

by takovým procesem socializace projít nedokázalo. „A často je to právě pohádkový 

příběh, který umožní dítěti dostat se za hranice známé skutečnosti a poznat nové, vyšší 

vztahy mezi věcmi a lidmi, nové životní zkušenosti“ (Červenka in Červenka, 1960, s. 

289). Pohádky tedy naznačují dítěti, jaké zkušenosti bude potřebovat ve svém životě, 

aby plně rozvinulo svou osobnost. V tomto smyslu jsou „hybnou silou jeho socializace“ 

(Bettelheim, 2000, s. 26). 

Kromě „informací o světě“, které lidové pohádky poskytovaly, 

předkládaly také morální témata, jedny z původních motivů pohádkových příběhů. Ty 

měly za úkol nabádat a vést lidi k žádoucímu společenskému chování. Moralizační či 

výchovný charakter u pohádek přetrval do dnešní doby. Existují dokonce pohádky, 

které jsou speciálně zaměřeny tak, aby výchovně působily na děti různého věku a 

pomáhaly jim řešit jejich problémy (spojené s výchovou). 
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Pohádky dětem na jednoduchých příkladech ukazují, co je dobro a 

co zlo. Takové polarizované rozdělení světa je pro dospělé často problematické, ale děti 

ho tak vnímají přirozeně, jejich vnímání světa je černobílé. Z pohádek se dítě dozvídá o 

tom, jak by se mělo „správně chovat“ a vytváří si vztah k dobru, protože to je v pohádce 

vždy odměněno. Naproti tomu zlo je zpravidla potrestáno, stejně tak, jako je potrestáno 

například neuposlechnutí příkazu. 

Pohádka dětem prezentuje svět tak, jak by měl „správně“ vypadat. 

Častým prvkem v pohádce je svět, kde si jsou všichni rovni - pohádkový svět je svět 

spravedlivý a zároveň plný neomezených možností. Zobrazuje pohádkové postavy 

z chudého prostředí, které dosáhnou díky své moudrosti, odvaze a vytrvalosti až na 

královský dvůr (Červenka in Červenka, 1960). 

V procesu osvojování společenských norem hraje opět roli proces 

identifikování. Identifikování už ne ve smyslu promítnutí a odžití úzkostných stavů, jak 

tomu bylo v případě terapeutické funkce pohádky, ale jako identifikování se 

s pohádkovou postavou, která je pro dítě atraktivní, vedoucí k sociálnímu učení. Pro děti 

jsou atraktivní zpravidla kladné pohádkové postavy, které jsou nositeli mravních 

hodnot. Identifikace s postavou je obvykle pro dítě velmi intenzivní. Pro dítě se 

pohádkový/á hrdina nebo hrdinka stává vzorem a dítě přebírá jeho/její normy chování 

nebo si k nim vytváří vztah jako k něčemu žádoucímu. Podrobněji bude proces 

identifikace a jeho aspekty rozebrány níže v kapitole o genderové socializaci.  

Pohádka má na poli výchovy nedocenitelný význam, a přestože by 

se mohlo zdát, že pomalu ztrácí své postavení v procesu výchovy dítěte, stále je v 

socializaci dětí důležitou složkou. Proto se objevují hlasy k udržení lidové pohádky a 

odpor k moderním pohádkách, u kterých důležité výchovné aspekty chybí. František 

Bartoš před více jak sto lety napsal, že texty lidové slovesnosti jsou „přirozenou a 

praktickou školou života rodinného a pospolitého“, v kterém se dostává dětem 

samorostlé vzdělanosti,  a „nejspanilejším květem této samorostlé vzdělanosti byla 

ušlechtilá mravnost našeho lidu“ (dle Červenka in Červenka, 1960, s. 261).  
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O vztahu psychologického a normativního pohledu na pohádku

Sociologizující přístup tedy vychází z předpokladu, že pohádka je 

sociálně-kulturně ovlivněný společenský artefakt. V takovém artefaktu se odráží 

aktuální dobové vlivy, které mají podíl na tom, jakým způsobem bude pohádka vypadat. 

Podle folkloristických studií lidé od nepaměti do pohádek vkládaly své zkušenosti a 

představy o světě, a tím vytvářeli určitý model sociální reality, ve které žili. Vývoj 

pohádky byl tak po celou svou dobu dynamický a plný změn (Zipes, 2006, 2002). 

V některých dobách pohádky sloužily i k mocenským účelům, dnes někdy slouží jako

marketingový tah (Ibid., 2006). Z tohoto hlediska je zřejmé, že pohádka má jasně 

normativní charakter mající vliv na jedince a jeho vnímání reality.

Proto tak sociologizující teorie zdánlivě stojí proti 

psychologizujícím teoriím výkladu pohádek, které kladou důraz na univerzálnost 

motivů, které se v pohádkách objevují. Fenomény, které se v pohádkách vyskytují, jsou 

podle těchto teorií nadčasové a odpovídají na přirozeně lidské potřeby člověka, které 

nejsou společensky a kulturně závislé. To jsou tvrzení především psychoanalytických 

směrů a jejich způsob výkladů pohádek. Především hlubinný přístup vycházející 

z Jungova výkladu o kolektivním nevědomí se opírá o antropologické poznatky 

pohádkových motivů, které se vyskytují napříč různými kulturami, přičemž je podle 

poznatků o migracích národů vyloučeno, aby dané kultury přišly spolu do styku. 

Psychologizující teorie proto odmítají stanoviska sociologizujících 

přístupů, které tvrdí, že pohádky mohou být například zdrojem represí (nebo podporou 

pro represe) určitých sociálních skupin. Právě dovolávání se na antropologické 

výzkumy pro ně může být důvodem tyto dopady pohádek pokládat za jejich přirozené 

důsledky.

Otázkou však je, do jaké míry jsou dnešní pohádky „archetypální“. 

Například pohádky, jejichž výkladu se věnuje zmiňovaná Franz, nejsou moderními, ale 

v určitém smyslu ani ne zcela tradičními pohádkami. Příběhy, kterým se věnuje, nejsou 

v širší veřejnosti příliš známé, nebo alespoň ne v dnešní době (i když autorka 

interpretuje i pohádky od bratří Grimmů, nevěnuje se těm nejznámějším). Jsou to 

příběhy svým charakterem víc mýtické a snové než pohádky, které většina děti převážně 
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zná. Jsou to příběhy, které působí tak, že jsou více pro dospělé, postrádají humornost a 

často i šťastný konec.

To samozřejmě tomuto přístupu neubírá na hodnotě, avšak 

zpochybňuje to aplikaci jeho východisek na jiné pohádkové příběhy. Aplikace 

freudovských schémat na různé pohádkové motivy, tak jak je prezentuje ve své knize 

Bettelheim (2000), například působí poměrně nevěrohodně, protože pro svá východiska 

nemá mnoho podkladů a neopírá se o komplexnější poznatky. Autorův způsob 

interpretace různých pohádkových schémat tak působí jako snaha o interpretaci velkého 

množství těchto schémat, často však na úkor kvality.

Při interpretaci symbolů je důležité si držet v určitém smyslu 

odstup znát mytologické, historické, nebo lingvistické souvislosti. Na to upozorňuje i 

Zipes (2002), který říká, že k opravdovému pochopení pohádek je potřeba co 

nejkomplexnějších znalostí.

Otázkou tedy zůstává, do jaké míry jsou tyto univerzální fenomény, 

o nichž mluví psychoanalytické a hlubinně psychologické teorie, přítomny v pohádkách, 

které znají děti v dnešní době. Mýty a pověsti se nemění, zůstávají zachovány v takové 

podobě, jaké se dochovaly doposud; nedá se tedy říci, že by podléhaly společenským 

změnám (Zipes, 2002). Proč se tomu tak ale děje u pohádek? Jedním z vysvětlení by 

mohlo být, to, že pohádka, jak bylo výše uvedeno, nabízí abstraktní formy schémat, 

které je jednoduché přizpůsobit novým okolnostem. Díky tomu, že postavy v pohádkách 

nejsou konkrétní, je jednoduché se s nimi ztotožnit. To u mýtů a pověstí možné není, 

protože v těchto příbězích vystupují konkrétní postavy v jasně definovaných 

podmínkách. Pohádky tak svou flexibilností dokáží odpovídat na potřebu aktuální doby 

tím, že lidé si je sami podle svých zkušeností s realitou modifikují.

Této teorii by odpovídaly i Proppovy (2008) poznatky o struktuře 

pohádky. Jak bylo zmíněno, struktura pohádek je vždy stejná, je založená na po sobě 

jdoucích událostí, které se vzájemně rozvíjejí. Nezáleží přitom na tom, kdo je strůjcem 

těchto událostí a jakým způsobem tyto události uvádí do pohybu. To znamená, že 

aktuální společenská situace se může zobrazit v pohádkovém příběhu, aniž by pohádka 

ze své podstaty něco ztratila. Měnit se mohou pouze role pohádkových postav a způsob, 

jakým v pohádce budou jednat. Tak může docházet k tomu, že v různých dobách a 

různých prostředích se budou za pohádkové hrdiny a hrdinky považovat odlišné 

postavy, jejich činy budou mít různý charakter. Pohádky, které Makovská (2006) 
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srovnávala, vznikly v odlišných dobách, a tudíž u nich došlo k mnoha pozorovatelným 

změnám. Žádná z těchto změn ale neodporuje struktuře pohádky, tak jak jí ve své studii 

popsal Propp (2008). Přesto se ale důležité aspekty jako je rodinné zázemí hlavní 

postavy, míra aktivity hlavní postavy, důraz na zevnějšek hlavní postavy, charakter 

odměny na konci příběhu, změnily na základě společenských, ekonomických a 

politických událostí.

Takovéto teoretické východisko by přitom nezbytně nemuselo 

negovat výskyt univerzálních psychologických fenoménů, které se v různých pohádkách 

mohou vyskytovat v různé míře a různým způsobem. Pokud  bychom předpokládali, že 

kolektivní nevědomí nebo nevědomá pudová napětí, tak jak je popisoval Freud (dle 

Bettelheim, 200), jsou obecně a přirozeně lidské a lidé jsou tudíž jejich nositeli, je 

zřejmé, že takové vnitřní tendence se mohou projevit i v pohádkách. Bylo by ale sporné 

pokládat všechny pohádkové příběhy za nositele opakujících se motivů, které působí 

bez rozdílu na všechny stejně, a rozvíjí v nich obecně lidské nevědomé struktury. 

Takovou funkci pohádka jistě do jisté míry má, je třeba k ní ale přistupovat komplexně 

a s ohledem na společensko kulturní kontexty, které podobu pohádky ovlivňují.

2.3. Charakteristika předškolního období s důrazem na 

úlohu pohádek 

Předškolní období, jak toto slovní spojení napovídá, označuje 

období života dítěte před vstupem do základní školy. Konec tohoto období tedy nezávisí 

na fyzickém věku dítěte, ale na sociálním faktoru, kterým je vstup do školy, proto se 

toto období dá také nazvat „věkem mateřské školy“. Zpravidla se tedy uvádí, že 

předškolní období trvá zhruba od tří do šesti let (Langmaier a Krejčířová, 1998). 

Pohádka je často spojována s obdobím předškolního věku, 

protože u dětí v tomto věku se těší největší oblibě. Příhoda (1963, s. 241) ve své knize 

„Ontogeneze lidské psychiky“ píše, že předškolní období se dá označovat za pohádkový 

věk a „dobu pohádky, v níž dítě vyžívá svou jednoduchou mentalitu, její city, přání, 

touhy, její labilitu a zosobňující dynamismus“. 
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O tom, proč je pohádka tak vhodná pro děti 

Pro kognitivní vývoj dítěte v předškolním věku je charakteristický 

způsob uvažování, který nazývá názorné myšlení. Podle Piageta (2000)  se jedná o 

předoperační způsob myšlení, při kterém dochází ke zkreslování reality ve prospěch 

dítěte, což znamená, že takovému myšlení chybí prvky logiky. Dítě je přitom 

přesvědčeno, že skutečnost postihuje objektivními mechanismy, ale je zřejmé, že si

skutečnost přizpůsobuje k subjektivním vlastnostem. 

Protože jsou pohádky založeny na principu konkrétních 

zobrazování jevů, jsou pro děti lehce pochopitelné a díky tomu jsou pro ně dobrým 

prostředkem pro seznamování se s okolní realitou. Nepřímo jsou například popsány 

pohádkové postavy - to znamená, že jejich charakteristika vyplývá z jejich konkrétního 

jednání. Dítěti předškolního věku nebude k pravému pochopení situace stačit to, že 

v pohádce bude o hrdinovi řečeno, že je statečný. Dítě bude vnímat hrdinu jako 

statečného až potom, co se v příběhu utká s drakem. (Hodný hrdina zase musí 

vykonávat dobré skutky apod.) Stejně tak odměna nebo trest za nějaké chování mají 

konkrétní podobu. (Benešová in Červenka, 1960)

Abstraktní pojmy v pohádkách chybí, proto předškolní dítě 

dokáže pohádku dobře pochopit. Tomu i napomáhá styl, jakým je pohádka napsána. 

Nepoužívá složité struktury vět a složitá slova, děj je přímočarý bez větších složitostí. 

Přesto si ale musí udržovat svůj umělecký charakter (Ibid., 1960). 

Děti v tomto věku ještě mají potíže s organizováním svých 

myšlenek a své názory nedovedou reflektovat a odůvodnit. Protože se řídí pocity libosti 

a nelibosti, nedokáží často odpovědět na otázku, proč se jim daná pohádka líbí (Ibid., 

1960). Libé pocity v dětech vyvolávají zpravidla pohádky, které končí vítězstvím hlavní 

postavy a šťastným vyvrcholením příběhu. Tomu odpovídá většina pohádek, a proto 

jsou obecně pohádky u dětí tolik oblíbeny, protože navozují pocit relaxace a úlevu od 

problémů.
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Protože adaptace skutečnosti u dítěte v předškolním věku není 

dokonalá, mohou se v dětském uvažování projevit nepřesnosti. Dítě si realitu upravuje 

tak, aby odpovídala jeho vlastním potřebám citové a intelektuální rovnováhy. Piaget 

(2000) v této souvislosti mluví o asimilaci světa k vlastnímu já, což  je podle něj funkce 

symbolické hry. Ta může být účinná při odstraňování konfliktů a napětí, kompenzaci 

neuspokojených potřeb, apod. Jak autor dále uvádí, taková funkce má svůj význam i při 

nevědomých konfliktech jako je např. obrana proti strachu nebo sexuální zájmy. 

S egocentrickým způsobem myšlení souvisí myšlení animistické 

(nebo též antropomorfické). I toto myšlení usnadňuje dětem orientaci v chaotické 

skutečnosti. Když dítě uvažuje animisticky, znamená to, že polidšťuje neživé předměty. 

Takovým způsobem, kdy nějakým fyzikálním pohybům a proměnám dítě v předškolním 

věku přisuzuje cíle a motivy, si dokáže vysvětlovat nejrůznější jevy, se kterými se 

setkává. (Piaget, 2000) 

Předškolní dítě také věří v magii slova. Pouhé slovo, nebo 

myšlenka má pro něj všemohoucí účinky. Magické myšlení znamená, že jedinec věří, že 

může měnit realitu pomocí přání (Langmajer a Krejčířová, 1998). To je jev, který je 

v pohádkách velmi častý. Setkáváme se v nich totiž s různými zaklínadly nebo 

splněnými přáními, na které bylo pouze pomyšleno. To vše je v souladu s dětským 

způsobem nazírání na svět. Pohádka dítěti v těchto ohledech neodporuje tak, jak tomu 

může být v případě poučování o světě dospělými. 

Fantazijní tendence dětského myšlení jsou pro toto období 

charakteristické a všechny výše zmíněné způsoby kognitivních funkcí jsou pro dětské 

vnímání pohádky důležité. Přesto všechno je ale dítě při poslechu pohádky stále 

zakotvené v realitě. Tomu slouží i klasické uvedení pohádek typu „Za devatero horami a 

devatero řekami žili, byli kdysi dávno...“. To dává dítěti najevo, že pohádkový svět není 

přece jenom skutečný svět, a tak si dítě dokáže udržet určitý odstup od světa fantazie a 

neztratí tak kontakt s realitou. Podle Bettelheima (2000) k tomuto odlišení pohádkového 

světa a skutečného světa dochází v pěti letech věku dítěte. 

Předškolní věk je také velmi důležitý pro rozvoj osobnosti dítěte. 

Podle Eriksona (dle Vágnerová, 1997) je pro toto období charakterická „anticipace 

rolí“, kdy se dítě tím, že předjímá role dospělých, učí osvojovat normy a řád 

společnosti, ve které žijí. Osvojování norem chování je důležitým procesem toho 

období, kterým děti procházejí. Zvládnutí tohoto procesu dětem usnadňuje orientaci ve 
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světě, především ve světě sociálním. Proto je pro toto období dětství důležitá pohádka, 

jejímž jedním z hlavních významů je zobrazování reality. 

Dítě v předškolním věku je dle Kohlebergových stádií morálního 

vývoje v předkonvenčním stádiu morálky. Morální vnímání dětí v tomto stádiu je 

závislé na morálním vnímání dospělých, které se projevuje v jejich chování. Dospělý 

musí být pro dítě nějakým způsobem významný (ať už objektivně, nebo subjektivně), 

aby se s ním mohlo identifikovat. Taková identifikace s významnou osobou vede 

k pocitu bezpečí a jistoty (Vágnerová, 1997). Stejně tak ale vede i ke zlepšení 

sebejistoty dítěte a posiluje obraz vlastní identity, když se dítě identifikuje s „někým, 

kdo je považován za silného, mocného a krásného“ (Vágnerová, 1997, s. 112). Proto 

jsou vlastnosti pohádkových postav vyhnány do extrémů. 

Je tedy jasné, že děti se v pohádkách identifikují s bytostmi, které 

jsou kladné. Kladná pohádková postava má totiž ty „nejlepší“ vlastnosti, co lze mít, a 

tak slouží jako vzory ideálu. „Dítě v této fázi morálního vývoje považuje za dobré to, co 

by přineslo odměnu...“ (Vágnerová, 1997, s. 108). Jedním ze zmíněných znaků pohádek 

je to, že je v nich pokaždé odměňováno dobro. Děti se tak z pohádek učí, co je mravné, 

díky tomu, že mravné jednání vede k odměně a šťastnému konci. Dítě nejen, že se 

identifikuje s pro něj ideální bytostí na úrovni myšlení tím, že nekriticky přejímá její 

názory a postoje, ale snaží se tuto bytost napodobit i vnějšími znaky (Ibid.). To můžeme 

pozorovat například u malých dívek, které se často převlékají, češou, mluví a chovají se 

jako princezny, které pro ně představují ideální vzor. Podobně je tomu u malých 

chlapců, kteří si takovým způsobem hrají na rytíře. Takové genderově adekvátní 

chování je navíc posilovány ze strany okolí, a proto u dětí dochází k silnému osvojování 

těchto způsobů chování.

2.4. Genderová socializace a budování genderové identity

Mezi ženami a muži je několik odlišností. Pro biologické aspekty 

těchto odlišností se používá výraz pohlaví, pro sociálně kulturní aspekty se používá 

výraz gender. Gender je to, co v dané společnosti dělá muže mužem a ženu ženou, je to 
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tedy i dichotomické rozdělování světa na prvky spojené s maskulinitou a prvky spojené 

s femininitou. Oproti pohlaví nejsou genderové charakteristiky univerzální a stabilní, 

nýbrž podléhají změnám. Normy chování, charakteristiky a společenská postavení 

(Blakemore, Berenbaum a Liben, 2009), které ženy a muži  vykazují se odrážejí 

v genderových rolích, jejichž přílišná generalizace vede k genderovým stereotypům -

k zjednodušeným zevšeobecněným představám o tom, co je typicky ženské (femininní) 

a typicky mužské (maskulinní), a tedy i ke kognitivním strukturám nahlížení na realitu 

skrze takovou kategorizaci. 

V dnešní západní společnosti jsou muži spojováni s činitelskými a 

instrumentálními charakteristikami, oproti tomu typicky ženské charakteristiky jsou 

společenské a expresivní. Mužské charakteristiky jsou dále obecně lépe hodnoceny než 

ženské, což mužům přináší vyšší společenské postavení a tudíž větší společenskou moc.

Přístupy vysvětlující genderové odlišnosti žen a mužů se dají 

rozdělit do dvou základních proudů – proud biologický a socializační. Biologický 

přístup, též nazývaný biologický determinismus, tvrdí, že genderové odlišnosti 

vycházejí z odlišností biologických, a proto jsou přirozené a neměnné. Oproti tomu 

socializační přístupy kladou důraz na úlohu sociálních faktorů, které mají odlišný 

charakter v závislosti na pohlaví jedince v socializačním procesu. Jedná se tedy o 

mnohaletou otázku, která by se dala charakterizovat jako spor mezi dědičností a 

prostředím - přírodou a výchovou (nature vs. nurture) (Lindsey, 1997). Oba tyto 

přístupy zohledňují biologické hledisko odlišností mezi ženami a muži, ale liší se v míře 

nahlížení na tyto rozdíly jako na biologické, které navíc socializační přístupy odmítají 

jako determinující genderové rozdíly. 

O genderových socializačních přístupech

Jak bylo v jedné z předešlých kapitol uvedeno, socializace je 

proces, při kterém se dítě stává společenskou bytostí s osvojenými společenskými 

normami a hodnotami. Je to celoživotní proces, to znamená, že dítě do tohoto procesu 

vstupuje po narození a trvá až do konce jeho života, přičemž nejsilněji probíhá v dětství. 
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Součástí socializace jako takové je i socializace genderová, tedy předávání a osvojování 

poznatků o genderově strukturované společnosti.

Jednou ze základních teorií vývoje genderové identity je 

psychoanalytická teorie, jejíž základy položil S. Freud. Podle Freuda (dle Lindsey, 

1997) se dítě ve věku od 3 do 5 let nachází ve falickém stadiu. V tomto období se na 

základě poznání, že dívkám chybí penis, začínají chlapci o svůj pohlavní orgán bát, 

domnívají se totiž, že by o něj mohli přijít stejně tak jako o něj přišly dívky. Tento stav 

se nazývá kastrační úzkostí. Protože v tomto vývojovém období chlapec cítí nenávist ke 

svému otci jako k rivalovi, s nímž soupeří o svou matku, která pro něj v tu dobu jako 

nejbližší osoba ženského pohlaví představuje sexuální objekt, zároveň dostává strach, že 

by ho otec mohl kastrovat. Proto se chlapec svému otci snaží připodobnit a identifikuje 

se s ním, čímž skrze svého otce realizuje svoje sexuální představy o matce.

Proces identifikace dívky se svou matkou probíhá odlišně. Dívky 

ve falickém stadiu chlapcům závidí jejich penis a svoje pohlavní orgány vidí ve 

srovnání s mužskými jako méněcenné. Aby penis dívka získala, identifikuje se 

s matkou, jejíž prostřednictvím může získat otce, po kterém jako osobě mající penis, 

touží. Díky své touze po penisu se dívka stává závislou na mužích a zároveň má pocity 

méněcennosti. Freud (dle Renzetti a Curran, 2003) v této souvislosti tvrdí, že závist 

penisu vede ženy k tělesné marnivosti a důležitosti tělesné přitažlivosti, což jim slouží 

jako kompenzace za svou méněcennost. 

Vzhledem k tomu, že všechny tyto procesy se odehrávají na 

nevědomé úrovni, byla Freudova psychoanalytická teorie hodně kritizována pro svou 

subjektivnost a absenci empirických dat. Jedním z pokusů o přepracování Freudovy 

teorie byla teorie N. Chodorow, která viděla jako jeden z hlavních problémů identifikací 

dítěte s rodičem v tom, že hlavní pečující osobou o dítě je žena. Proto je identifikace 

s dospělou osobou mnohem těžší pro chlapce, protože se musí odtrhnout od pečující 

osoby – matky a identifikovat se s osobou, která většinu času není přítomná – otcem. 

Pro chlapce to v pozdějším věku znamená, že jsou odtažití od všeho femininního a 

v citových vztazích jsou více chladní. Dívky naopak se v důsledku toho, že osoba, se 

kterou se identifikovaly, byla pořád na blízku, stávají závislejšími na osobních vztazích 

a také více pečujícími. (Blakemore, Berenbaum a Liben, 2009) 
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V duchu psychoanalytického vnímaní genderové socializace tedy 

pohádky nabízejí dětem na základě jejich pohlaví odlišné vzory pro vypořádání se svou 

situací v rodině a především vztahem k rodičům.

Další socializační teorií je teorie sociálního učení, která vychází 

z behavioristické tradice. Jednou za základních myšlenek tohoto přístupu je proces 

osvojování si norem chování založený na principech posilování – vyhasínání, a 

nápodoby a modelování (Blakemore, Berenbaum a Liben, 2009). Proces posilování je 

spojen s úlohou odměn a trestů, kdy dívky i chlapci jsou odměňováni za projevy 

chování, které je žádoucí pro jejich pohlaví, a trestáni za projevy chování, které se 

vymykají zaběhnutým vzorcům. Osvojování si norem chování pozorováním a 

následným modelováním je více implicitní a může se i jevit jako spontánní, přesto je ale 

taktéž spojeno s procesem posilování za pomocí odměn a trestů (Lindsey, 1997). Při 

modelování se přitom nejedná o pouhou nápodobu nějakého konkrétního chování, ale o 

osvojování si pravidel chování, která nebyla přímo pozorována (Blakemore, Berenbaum 

a Liben, 2009). 

Děti většinou napodobují osoby stejného pohlaví, není to však 

pravidlem, jak ukázalo mnoho výzkumů (Blakemore, Berenbaum a Liben, 2009). Pokud 

například daná osoba vykazuje určité chování, které je pro její pohlaví netypické, je 

pravděpodobné, že děti takové pohlaví napodobovat nebudou, přestože se jedná o osobu 

stejného pohlaví. Z toho vyplývá, že při nápodobě je pro děti důležitější vhodnost 

genderového chování dané osoby než její pohlaví. Je ale zajímavé, že děti jsou ochotné 

napodobovat genderově netypické chování druhých dětí, pokud jsou tyto děti za své 

chování pochváleny. Hraje zde ale velkou úlohu pohlaví a osobní význam dospělé 

osoby, která dítě za jeho chování chválí. Pokud je touto osobou muž, děti mají větší 

tendenci napodobovat genderově netradiční chování druhého dítěte než kdyby chválící 

dospělou osobou byla žena. To vede k závěru, že děti při vztahování se k okolí 

zohledňují celkový diskurz (nejen konkrétní vzory, odměny a tresty) a dále že muži mají 

větší schopnost ovlivnit stereotypnost chování dětí (především chlapců) než ženy. 

(Blakemore, Berenbaum a Liben, 2009)

Dalším případem, kdy děti napodobují osoby druhého pohlaví, je 

moc, kterou daná osoba disponuje. Většinou je jako nositel moci vnímán muž, proto „je 

nepravděpodobné, že by chlapci napodobovali ženy, aniž by měly moc“ (Blakemore, 

Berenbaum a Liben, 2009, s. 182). Chlapci tedy zpravidla ženské vzory nenapodobují, 
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neboť by tím mohli v rámci společenského řádu pouze ztratit (Renzetti, Curran, 2003). 

Proto jsou více náchylní k vyhýbání se napodobování opačného pohlaví než dívky, které 

se naopak s muži identifikují poměrně často. Z tohoto hlediska se dá říci, že chlapci jsou 

pod větším tlakem a mají menší svobodu při výběru svých vzorů  než dívky.

V případě úlohy pohádek v rámci genderové socializace, teorie 

sociálního učení naznačuje, že pohádky tím, jakým způsobem zobrazují mužské a 

ženské postavy, vytvářejí genderově strukturovanou společnost. Postavy v pohádkách 

vystupují často stereotypním způsobem, a tak se děti dozvídají o tom, kdo má nejčastěji 

moc a jaké chování je pro danou postavu vzhledem ke jejímu pohlaví žádoucí, a na 

těchto základech se identifikují s konkrétními postavami.

Dalším proudem vysvětlující genderovou socializaci je proud 

vývojově konstruktivistických teorií, které jsou založeny na kognitivních studií J. 

Piageta vycházející z poznatku, že dětské porozumění světu se odvíjí od jeho interakcí 

se svým hmotným a sociálním okolím. Jednou ze základních teorií tohoto proudu je 

Kohlbergova kognitivně vývojová teorie. Kohlberg dělí genderový vývoj do tří stadií: 

genderová identita, genderová stabilita a genderová konstantnost (nebo též 

konzistentnost). Ve věku od dvou do tří let se dítě nachází ve fázi genderové identity.9

V tomto stádiu jsou děti schopné rozpoznat svoje pohlaví, což se projevuje tím, že dítě 

již vykazuje znaky chování, které jsou pro jeho pohlaví typické. Svojí úlohu zde opět 

hraje proces odměňování za genderově žádoucí chování. Oproti teorii sociálního učení 

se však vývojově kognitivní teorie liší tím, že (správné) označení sebe sama jako 

chlapce nebo dívky není produktem učení genderovým rolím, nýbrž příčinou a 

podmínkou pro učení se genderovým rolím, což je způsobeno potřebou dítěte 

porozumět světu za pomocí určitého řádu. (Blakemore, Berenbaum a Liben, 2009)

Dalším stádiem, o kterém Kohlberg mluví, je stádium genderové 

stability, které děti dosahují okolo čtyř až pěti let. V tomto věku si děti začínají být 

vědomy, že jejich pohlaví je stabilní. Nakonec ve věku šesti až sedmi let děti docházejí 

do stadia, kdy vnímají příslušnost k danému pohlaví jako stálý neměnný stav. Toto 

Kohlbergovo stádium genderové konstantnosti odpovídá Piagetovu předoperačnímu 

stádiu, kdy dítě porozumí otázce konzervace. V aplikaci na stadium genderového 

                                                
9 Blakemore, Berenbaum a Liben (2009) upozorňují na to, že je však vhodnější využívat termín 
sebeoznačování, termín identita spíš odpovídá pozdějšímu stavu dítěte, kdy je identifikováno se svým 
biologickým pohlavím.
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vývoje to znamená, že dítě vnímá pohlaví jako nezměněné, i když se změní vnější znaky 

pozorované osoby (Blakemore, Berenbaum a Liben, 2009). Když si je dítě vědomo 

stability své příslušnosti k danému pohlaví jako něčeho trvalého, začíná se konzistentně 

chovat tak, jak je to v souladu s jeho označením sebe sama (Lindsey, 1997). 

„Genderová konstantnost motivuje děti k vyhledávání sociálních interakcí, kde se 

mohou učit genderově vhodnému chování“ (Ibid, 1997, s. 60).

Další teorií z vývojově konstruktivistického proudu je teorie 

kognitivních schémat. Podle této teorie dítě potom, co plně porozumí tomu, co znamená 

gender, začne takové porozumění používat pro strukturování jeho okolí. Schéma je tedy 

„kognitivní struktura, která pomáhá interpretovat vnímání světa“ (Lindey, 1997, s. 61). 

Martin a Halvestron (dle Blakemore, Berenbaum a Liben, 2009) odlišují dva typy 

genderových schémat – jedním z nich je „in group“ schéma (own-sex schema) a 

druhým je „out group“ (other-sex schema). In group schéma se skládá z informací 

týkající se pohlaví daného jedince, tedy rolí, vzorců chování, znaků, apod. Protože se in 

group schema „vyvíjí jako první a je více komplexnější a detailnější než out group 

schéma“ (Lindsey, 1997, s 61), předurčuje dítě k věnování větší pozornosti informacím, 

které souvisí s jeho genderem a zároveň mu ulehčují pamatovat si chování a projevy 

lidí, které jsou genderově stereotypní.

O specifikách genderové socializace od narození do předškolního 

věku

Rodina

Podle některých názorů genderová socializace dítěte započíná už 

v průběhu těhotenství matky ve smyslu preference rodičů k pohlaví dítěte a jejich 

očekávání s tím spojená. Výzkumy prokázaly, že pokud rodiče ví pohlaví svého ještě 

nenarozeného dítěte, jejich interakce s ním se na díky tomuto vědomí liší. Genderová 

socializace dále  samozřejmě pokračuje ihned bezprostředně po narození dítěte. Podle 

výzkumů, které uvádí Blakemore, Berenbaum a Liben (2009), rodiče připisují dítěti po 
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narození odlišné charakteristiky s ohledem na jeho pohlaví, přestože chlapci a dívky 

jsou po narození podobné konstituce a mají shodné fyziologické projevy. Dívky jsou 

popisovány jako jemnější, menší, slabší a nepozornější než chlapci. Z toho vyplývá, že 

děti jsou vystavovány působení genderových stereotypů ihned po narození, přičemž 

úloha rodičů hraje velkou roli.

Dalším typem působení rodičů na dítě je způsob, jakým s dítětem 

zacházejí, tedy jakým způsobem s ním interagují. Přestože v komunikaci mezi dítětem a 

rodičem hraje roli několik faktorů, jako je například věk nebo temperament dítěte, 

velkou roli hraje i pohlaví/gender dítěte, a tedy genderová očekávání rodičů a jejich 

tendence přistupovat k dětem odlišným způsobem na základě pohlaví. Jak ukázal výše 

uvedený příklad s připisováním jednotlivých charakteristik dětem ihned po jejich 

narození, rodiče se k chlapcům a dívkám staví odlišným způsobem a odlišným 

způsobem s nimi i komunikují. Rodiče vnímají chlapce v kojeneckém a batolecím věku 

jako aktivnější, neposednější a s menší dávkou sebekontroly než stejně staré dívky. 

Connors (dle Renzetti, Curran, 2003) poukazuje na to, že takové 

charakteristiky nemusí být záležitostí temperamentu, ale toho, jakým způsobem právě 

matky ke svým dětem přistupují. Matky jsou totiž na své chlapce přísnější a přistupují 

k nim méně citlivým způsobem než k dívkám ve smyslu míry poskytování prostoru a 

podpory pro dané chování . Projevy chování u dětí v tomto věku se na základě pohlaví 

v podstatě neodlišují. Rodiče jsou ale vnímavější směrem k chlapců, pokud tito chlapci 

komunikují agresivnějším způsobem (křikem, pláčem) a vnímavější směrem k dívkám, 

pokud tyto dívky komunikují za pomocí gest, dotykem nebo mluvením. Podle Renzetti

a Curran (2003) kvůli tomuto způsobu interakce rodičů se svými dětmi jsou dívky 

v pozdějším věku verbálně schopnější a chlapci asertivnější.

Dále rodiče poskytují dívkám menší nezávislost než chlapcům. 

Rodiče jednají s dívkami tak, jako by potřebovaly více tělesné blízkosti a pomoci. To 

platí i v případě projevování agresivity a hněvu, kdy jsou rodiče do určité míry 

tolerantní, pokud tyto emoce projevuje chlapec. Oproti tomu je dívkám ze strany rodičů 

poskytována větší svoboda v případě vulnerabilních emocí jako je strach, nebo smutek 

(Blakemore, Berenbaum a Liben, 2009).

V souvislosti s určitou mírou tolerance rodičů k dětem na základě 

jejich pohlaví hovoří Blakemore, Berenbaum a Liben (2009) o procesu channeling and 

shaping. Tímto procesem vytvářejí rodiče genderový svět dítěte za pomoci toho, že 
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dítěti předkládají takový materiál a informace, které jsou v genderovém souladu s jeho 

pohlavím. Oblečení, do kterého jsou chlapci oblékáni, a hračky, se kterými si hrají, jsou 

zřetelně odlišné od oblečení a hraček dívek. Stejně tak jako předměty, které rodiče 

překládají dětem, i aktivy v kterých je podporují, podléhají genderové diferenciaci. 

Chlapci jsou mnohem více než dívky podporováni ve sportovních a vůbec fyzicky 

aktivnějších činnostech. Přestože je sport stále spíše záležitostí mužů, dívky od něho (a 

vůbec maskulinních činností) nejsou odrazovány tak, jak jsou chlapci podněcováni 

k tomu, aby se stranili typicky femininním činnostem.10 V tomto ohledu mají dívky ve 

svých projevech opět větší flexibilitu, aniž by byly za svoje chování sankciované.

Vrstevnické skupiny

Silná genderová socializace probíhá i ve skupinách vrstevníků, 

Fagot (dle Renzetti a Curran, 2003) dokonce považuje skupinu vrstevníků stejného 

pohlaví za nejsilnější socializační činitel vůbec. Děti začínají při hrách preferovat 

vrstevníky a vrstevnice stejného pohlaví už ve věku dvou až tří let. Způsob hraní se 

přitom v obou skupinách značně liší. Chlapci se častěji vyskytují ve větších skupinách a 

jejich hry bývají organizovanější a mívají více soutěživý a průbojnější charakter než 

hry, kterým se věnují dívky (Renzetti a Curran, 2003; Lindsey, 1997).

Ve vrstevnických skupinách působí i určité principy sociální 

kontroly, kdy děti předškolního věku odsuzují chování svých vrstevníků, které 

neodpovídá genderovým stereotypům, důrazněji než podobné chování u dospělých. 

Dále děti, které si hrají s hračkami, které nejsou v rozporu s jejich genderem, jsou u 

svých vrstevníků oblíbenější. Oproti tomu děti, jejichž chování při hře je genderově 

nežádoucí, jsou hodnocené jako neoblíbené.  (Renzetti a Curran, 2003)

Vrstevnické skupiny dívek a chlapců se neliší pouze ve způsobu 

hraní, ale i v charakteru, jaké mají vztahy mezi vrstevníky. Chlapci mají mezi sebou 

rozsáhlejší vztahy, dívky zase intenzivnější a jsou si proto bližší z hlediska intimnosti a 

také si vzájemně více důvěřují. (Lindsey, 1997)

                                                
10 Přitom ale platí, že podněcování chlapců k maskulinním činnostem není tak důrazné jako podněcování 
jich k tomu, aby se stranili femininním činnostem (Blakemore, Berenbaum a Liben, 2009).
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Hračky

Děti preferují hračky typické pro jejich gender už v jednom roce 

života. To je pravděpodobně způsobeno dřívějším působením rodičů na dítě, kteří jim 

od narození předkládají genderově stereotypní hračky v souladu s jejich pohlavím 

(Renzetti a Curran, 2003). Hračky typické pro chlapce jsou asociovány s pohybem, 

prostorem, fantazií, vědou nebo budováním. Oproti tomu hračky typické pro dívky jsou 

spíše „domácího“ a pečovatelského charakteru. V obou případech hračky podněcují u 

dětí tvořivost, v případě chlapců je ale tato tvořivost více odtržena od reality běžného 

dne, hračky pro dívky jsou více ukotvené ve známé realitě, kterou simulují. Takový 

vyhraněný charakter hraček vede k účinkům, které nemusí být na první pohled zřejmé. 

Dívčí hračky mohou vyvolávat u dívek větší zaměřenost na vzhled, vztahy a péči, 

naproti tomu chlapecké hračky mohou u chlapců podporovat vědomí vlastní aktivity, 

nezávislosti a vyvolávat ofenzivní chování (Blakemore, Berenbaum a Liben, 2009). 

Takové atributy hraček se dají dobře ilustrovat na příkladech 

postaviček, s kterými si děti často hrají. V případě dívek jsou to buď panenky s podobou 

malých dětí, jejichž účelem je, aby o ně bylo pečováno, nebo panenky, které vykazují 

společensky žádoucí femininní prvky – dlouhé vlasy, štíhlá postava apod. U chlapců 

jsou to zase figurky akčních hrdinů – svalnatých, ozbrojených a často s nadlidskými 

schopnostmi. Hračky ale nejenže nabádají chlapce a dívky k odlišným činnostem a 

ovlivňují jejich osobnostní vlastnosti, ale také do jisté míry ovlivňují i jejich volbu 

povolání v budoucím životě.

Televize

Dalším důležitým činitelem genderové socializace je televize 

jakožto jeden z nejvýznamnějších prostředků, skrze který se děti učí genderově 

strukturované společnosti. Podle hypotézy zrcadlení televize odráží realitu okolního 



39

světa, tedy normy a hodnoty dané společnosti. Z toho důvodu jsou televizní programy 

genderově stereotypní, stejně tak jako je společnost, která je pro obsah televizního 

programu předlohou. Na televizi (a média obecně) se dá ale také nahlížet jako na 

aktivního činitele, který má schopnost kulturu nejen reprodukovat, ale i aktivně vytvářet 

a ovlivňovat. (Renzetti a Curran, 2003) 

Pro televizní pořady platí, že v nich obecně vystupují více muži než 

ženy, a jak bylo uvedeno výše, obě pohlaví zobrazuje stereotypním způsobem. 

Výzkumy prokázaly, že čím více se děti dívají na televizi, tím více stereotypní jsou 

jejich genderové postoje. Také se prokázalo, že dívky, které se hodně dívají na televizi 

se domnívají, že krásné a štíhlé ženy jsou lépe společensky hodnoceny než jiné ženy 

(Blakemore, Berenbaum a Liben, 2009).

Je pravda, že existuje několik televizních pořadů, ve kterých 

vystupují ženy v netradičních rolích a které odporují genderovým stereotypům, přesto 

jich není mnoho. V českém prostředí je dětem znám například večerníček Malá 

čarodějnice nebo postava Pipi Dlouhé punčochy, která nabourává genderové stereotypy 

nejen svými aktivitami, ale i svým netypicky dívčím vzhledem. Dále existuje řada 

seriálů s akčními prvky určené starším dětem,  které sice odporují genderovým 

stereotypům tím, že v hlavních rolích se vyskytují ženské hrdinky v netypicky ženských 

rolích, a také svým způsobem kladou důraz na ženskou krásu (například seriál Xena: 

Princezna bojovnice) stejně tak jako kladou jiné seriály důraz na fyzickou konstituci 

mužských hrdinů.

Podobným způsobem jako televize je genderově zatížená i dětská 

literatura, kdy platí, že se v nich více vyskytují mužské postavy a taky jsou zobrazovány 

jako aktivnější než ženy. Vzhledem k tomu, že dětská literatura určená pro předškolní 

věk je především představována pohádkovými knihami, bude tomuto tématu věnovaná 

celá následující kapitola.    

2.5. Pohádky v genderové perspektivě
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Jak již bylo v jedné z dřívějších kapitol, pohádka je jedním 

z nástrojů, skrze které se děti seznamují se společenskými strukturami a tyto struktury 

interiorizují. A protože je společnost genderově strukturovaná a založená na mnohých 

genderových stereotypech, děti si za pomoci pohádek vytvářejí představy o ženských a 

mužských rolích a o jejich postavení ve světě.

Blakemore, Berenbaum a Liben (2009) uvádí, že se z hlediska 

genderového zatížení pohádek zkoumají dvě ústřední témata. Jsou jimi počet ženských a 

mužských postav v pohádkách, resp. jejich procentuální zastoupení, a způsob, jakým 

jsou tyto postavy v pohádkách zobrazovány. Jak bylo řečeno, v dnešní době v západní 

společnosti probíhá proces emancipace žen, který v tomto případě působí i na tvorbu 

dětské literatury, a samozřejmě i na pohádky a jejich genderové aspekty. Autorky tento 

trend připisují faktu, že vydavatelství si jsou vědomy nálady ve společnosti a její větší 

citlivosti vůči genderovým stereotypům, a proto se snaží vydávání takových příběhů 

snižovat.

Co se týče poměru zastoupení ženských a mužských postav 

v pohádkách, podle výzkumů z počátku 21. století platí, že mužských  postav se 

vyskytuje 1,5 – 2 krát více než postav ženských. To se dá označit za značný pokrok ve 

smyslu snížení rozdílu mezi zastoupení mužů a žen pohádkách. V dřívější době se 

mužské postavy v pohádkách vyskytovaly mnohem více než postavy ženské, trend 

snižování tohoto rozdílu je pozorovatelný zhruba od r. 1980 (Blakemore, Berenbaum a 

Liben, 2009).11

Jedním z hlavních důvodů, proč se mužské postavy vyskytovaly a 

stále vyskytují v pohádkách více než ženské postavy, je ten, že chlapci odmítají příběhy 

o dívkách, což poukazuje na již dříve zmíněnou tendenci chlapců neopouštět své role a 

odmítat věci, které jsou spojené s femininitou. Není tomu tak ale v případě dívek, které 

knihy o chlapcích neodmítají. Vydávat knihy o chlapcích je proto marketingový tah 

(který ovšem nemusí být vždy vědomý) zajišťující vydavatelstvím větší prodej (Ibid., 

2009).

I způsob, jakým jsou ženy a muži v pohádkách zobrazovány, 

prodělal během posledního století velkou změnu. Ženské postavy jsou v dnešní době ve 

svých rolích více flexibilní, mužské postavy ale stále přetrvávají rigidními. I přes 
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emancipační proces žen je ale společnost stále silně genderově strukturovaná a 

stereotypní, což se zákonitě odráží i v pohádkových příbězích. Ženské dospělé postavy 

jsou typicky pasivní a fyzicky atraktivní, mužské zase aktivní a statečné (Renzetti a 

Curran, 2003). K takovým výsledkům dospěla i Formanová (in Komenský č. 2, 2006), 

která analyzovala 31 knihu tradičních pohádek od známých českých autorů a autorek. 

Nejen, že mužských postav se v nich vyskytovalo mnohem více než ženských, ale také 

byly v příbězích aktivnější. Ženské postavy v knihách, které autorka analyzovala, samy 

neutvářely děj, k cíli a k naplnění svého osudu byly vedeny vnějšími okolnostmi. Dále 

pro ně byla důležitá jejich krása, díky čemuž se do nich muži na první pohled 

zamilovali.  

Ženy jsou v pohádkách spojovány s „domácími“ rolemi – jsou 

často zobrazovány doma a jako pečující o svou rodinu. Mužské dospělé postavy naproti 

tomu vystupují v zaměstnáních, která zpravidla vyžadují vyšší míru dovedností a 

vzdělání než činnosti, které zastávají ženy. Podobně je tomu i se zobrazováním dětí 

v pohádkách. Postavy chlapců jsou zobrazovány venku, jsou aktivní, zažívají 

dobrodružství a řeší nejrůznější problémy; dívky jsou stejně jako dospělé ženy 

zobrazovány doma, jsou pasivní a potřebují podporu. Zjednodušeně řečeno „chlapci 

vedou a dívky následují; chlapci dělají věci a dívky pozorují“ (Blakemore, Berenbaum a 

Liben, 2009, s. 340). 

Postavení ženských a mužských postav se dá ilustrovat na modelu 

pohádky, jejíž scénář se často opakuje, kdy je princezna zachraňována princem (nebo 

mnohokrát i chudým mládencem). V takovém příběhu vystupuje princezna pouze na 

začátku, kdy se nějakým způsobem dostane do nesnází, a až na konci. Hlavní jednající 

postavou v příběhu je potom mladík, jehož cílem je princeznu osvobodit, zpravidla 

kvůli její kráse. Úloha princezny je tedy čekat na svého zachránce, v pohádce je 

pouhým objektem snažení hlavního hrdiny. Příběh nakonec končí tím, že je princezna 

„dána“ svému zachránci za muže. Na tomto modelu pohádek se dá dobře demonstrovat i 

další aspekt jejich genderového zatížení, konkrétně možnosti, které mužské postavy 

v pohádkách mají a které jsou zároveň ženským postavám upírány. Jedná se o možnost 

fyzické a společenské mobility, kdy chudý mladík může dosáhnout společenského 

uznání a dosáhnout vyššího společenského postavení (Jarkovská, 2004). Takové 

                                                                                                                                              
11 Jak Blakemore, Berenbaum a Liben (2009) tvrdí, že během 20. století počet ženských pohádkových 
postav vzrůstal a klesal v závislosti na tom, jak se postavení žen ve společnosti měnilo. 
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možnosti ženské postavy v pohádkách kvůli své úloze v příběhu tradičně nemají. 

Pohádek, kde jsou ženy aktivnější než muži, je výrazně méně a nejsou určeny obvykle 

pro nejmladší děti. Co se týče záporných postav, ty jsou poměrně často zobrazovány 

jako fyzicky neatraktivní či dokonce odpudivé. Jak již bylo dříve zmíněno, negativní 

ženské postavy jsou v pohádkách zobrazovány především jako zlé macechy nebo také 

zlé čarodějnice. Mužské postavy v negativních úlohách mají potom často podobu zlých 

čarodějů, černokněžníků nebo loupežníků.  

O důležitosti fyzické krásy v pohádkách

Přestože lze pozorovat určité tendence v nově vydávaných knihách 

pro děti, mezi nejznámější a nejpopulárnější pohádky stále patří pohádky bratří Grimmů 

(ze kterých v českém prostředí vycházeli například Erben a Němcová, jejichž pohádky 

patří mezi nejrozšířenější). Právě proto se Baker-Sperry a Grauerholz (2003) při svém 

výzkumu o všudypřítomnosti a stálosti ideálu ženské krásy zobrazované v pohádkách, 

zaměřily na pohádky těchto dvou německých autorů. Pohádky bratří Grimmů byly 

poprvé vydány v Německu v polovině 19. století. Implicitním úkolem pohádek v té 

době bylo podle Zipese (2002) naučit děti genderovým strukturám tehdejší společnosti, 

a konkrétně dívkám ukázat, že jejich životní role je doma, měly by být poslušné a 

sloužit muži. 

Autorky při svém výzkumu zjistily, že zevnějšek ženských postav 

je v pohádkách popisován mnohem rozsáhleji než zevnějšek mužských postav. Stejně 

tak, co se týče krásy, byly ženské postavy popisované jako fyzicky atraktivní pětkrát 

častěji než postavy mužské. Celková četnost zmiňování atraktivity mladých žen 

převýšila ve všech zkoumaných příbězích četnost zmiňování atraktivity starších žen, 

mladých mužů a starších mužů dohromady. Více než polovina mladých hrdinek byla 

popisována jako hezká nebo krásná; oproti tomu takovým charakteristikám se dostalo 

necelým 20 % mladých mužských postav. I způsob, jakým byla popisována krása dívek, 

se lišil od popisu krásy chlapců – krása dívek byla mnohem více zdůrazňována, často 

jako něco, co nemá ve světě konkurenci. V mnohých případech byla krása ženské 

postavy dokonce hybatelem příběhu. 
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Dalším poznatkem autorek bylo nejenže je krása v pohádkách 

spojována s dobrem, privilegii, pracovitostí a je odměňována, ale také znamená pro 

svou nositelku nebezpečí. Pokud se v nějaké pohádce objevuje nebezpečí v souvislosti 

s fyzickou atraktivitou, téměř v devadesáti procentech to znamená poškození ženy. A 

necelá polovina těchto případů ublížení je přímým důsledek krásy ženské postavy. Proto 

se ženské postavy v pohádkách kvůli své kráse musí často ukrývat, přestrojovat apod. 

Stejně tak spojitost krásy a žárlivosti, která se v pohádkách vyskytuje, je téměř výlučně 

doménou žen. 

Kromě všudypřítomnosti ženské krásy v pohádkách se autorky 

zabývaly i četností reprodukování příběhů ze zkoumaného souboru. Z celkového počtu 

168 pohádek byla čtvrtina z nich reprodukována v knižním nebo televizním provedení. 

Mezi 3 nejčastěji reprodukované pohádky bratří Grimmů patří Popelka, Sněhurka a 

Šípková Růženka. Spolu s dalšími dvěmi nejčastěji reprodukovanými pohádkami 

Červená Karkulka a Jeníček a Mařenka tvoří více jak dvě třetiny všech 

reprodukovaných pohádek bratří Grimmů. 

Autorky zjistily, že v pohádkách, které bývají reprodukované, se 

častěji poukazuje na zevnějšek postavy než v pohádkách, které zevnějšek postavy 

nezmiňují, přičemž toto platí více pro pohádky, kde je zmiňován zevnějšek mužských 

postav. Důležitým poznatkem je, že pohádky kladoucí důraz na krásu pohádkových 

postav, byly nejčastěji reprodukované na konci 20. století.12 Jinými slovy, čím více je 

v pohádkách zmiňována atraktivnost vzhledu hlavní postavy, tím častěji byla pohádka 

během posledních let reprodukována. Přestože ani v jedné ze tří (respektive pěti) 

nejvíce reprodukovaných pohádek bratří Grimmů se nevyskytuje ani jedna zmínka o 

tom, že by některá z mužských postav byla pohledná, 10 pohádek z celkového počtu 11 

pohádek zmiňujících krásu mužské postavy, bylo taktéž nejvíce reprodukováno v 

období 1981-2000. Jak ale bylo uvedeno výš, atraktivní vzhled mužů není pro pohádku 

důležitý a ve většině případů je atraktivita muže v pohádce zmíněna pouze jednou. 

Pozorovatelná tendence zvyšujícího se počtu reprodukcí pohádek, 

ve kterých vystupují krásné ženy, v poslední dekádě 20. století, je podle autorek 

konzistentní se zvyšujícím se důrazem na fyzickou atraktivitu žen ve společnosti 

obecně. Je pravda, že v nově reprodukovaných verzích pohádek jsou ženské postavy do 

                                                
12 V případě pohádky o Popelce autorky zaznamenaly 227 reprodukcí v letech 1981-2000, což je 
mnohonásobně více než tomu bylo v průběhu století, i před rokem 1900.
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určité míry aktivnější. To je zřetelné i ve filmových adaptacích třech výše zmíněných 

nejčastěji reprodukovaných pohádek z dílny Walta Disneye, které měly velký podíl na 

jejich popularizaci. Nicméně krása je pro ženské postavy vystupující v pohádkách stále 

důležitá či dokonce důležitější. Podle autorek není zvyšující se popularita těchto 

pohádek náhodná. Stejně jako Zipes (1991, 2002) vidí autorky pohádku jako jeden 

z normativních nástrojů sociální kontroly. V posledních letech dosahují ženy většího 

ekonomického a právního statusu, a proto interiorizováním hodnoty ženské krásy 

prostřednictvím pohádek dochází nepřímo k eliminování tohoto emancipačního procesu. 

Autorky to vysvětlují tak, že koncentrace dívek a žen na svůj fyzický vzhled jim 

zabraňuje ve zvyšování svého sociálního statusu. Příběhy, kde vystupují pohledné 

ženské postavy, vedou k posilování péče dívek o svůj vzhled, protože se z pohádek 

dozvídají, že za krásu budou odměněny. Dívky se tedy potom vyhýbají rolím, které by 

jejich atraktivitě uškodily. Díky tomu mají pohádky přímý podíl na reprodukování 

genderové nerovnosti. (Baker-Sperry a Grauerholz, 2003)      

Jak Makovská (2007) tvrdí, v současných autorských pohádkách se 

neklade takový důraz na fyzický vzhled postavy, jak tomu bylo dříve (viz. úvodní 

kapitola). Z výzkumu Baker-Sperry a Grauerholz (2003) ale vyplývá, že fyzická 

atraktivita pohádkových postav je v tradičních pohádkách, které jsou stále četnější než 

pohádky nové, čím dál tím důležitější. Přestože se jejich výzkum uskutečnil v USA, 

podobná míra reprodukovaných pohádek bratří Grimmů by se pravděpodobně dala 

vypozorovat i v České republice. Otázkou tedy je, v jaké míře jsou moderní autorské 

pohádky u dnešních dětí populární. Tak velká frekvence reprodukcí klasických pohádek 

ale jednoznačně svědčí o tom, že na poli dětské literatury mají nezaměnitelné místo. Jak 

tvrdí Zipes (dle Baker-Sperry a Grauerholz, 2003, s. 723), „některé pohádky se stávají v 

konkrétních historických období populárními proto, že hluboce rezonují s

ekonomickými, sociálními a politickými boji na individuální a společenské úrovni 

během těchto období“. Mýtus ženské krásy je v dnešní době velkým fenoménem, který 

je často předmětem diskuzí a kritiky. Tradiční pohádky tento mýtus ale legitimizují, 

stejně tak jako legitimizují genderově polarizující až sexistické  principy genderově 

strukturovaného systému.  

Tři nejvíce reprodukované pohádky bratří Grimmů nejen předvádí 

důležitost krásy pro ženskou hrdinku, ale také ženy stereotypizují ve způsobu, jaký úděl 

je jim v příběhu přidělen. Popelka i Sněhurka tráví téměř veškerý čas tím, že se starají o 
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domácnost, respektive celý den pouze uklízí nebo vaří; Šípková Růženka dokonce celý 

příběh prospí. Ze svých situací jsou všechny tyto dívky nakonec osvobozeny princi, 

kteří je zachrání kvůli jejich kráse.

Otázkou tedy je, proč jsou i přes společenské změny tradiční 

pohádky, které podporují stereotypní genderový řád, stále tak populární. Vysvětlení 

může být několik. Dětem čtou pohádky rodiče a prarodiče a ti volí ke čtení především ty 

pohádky, které oni sami znají ze svého dětství,  proto k nim mají citový vztah. Stejně 

tak to může být tím, že podle hlubinné psychoanalytické teorie tradiční pohádky 

odpovídají přirozeným potřebám nevědomí, a proto se k nim lidé vždy obraceli a také 

vždy obracet budou. Asi nejvýznamnějším důvodem je ale to, že společenské změny 

nemají takový rozměr, aby zasáhly do všech socializačních sfér. Proto genderově 

netradiční pohádky nemohou uspět, protože nemají podporu v ostatních oblastech, které 

ovlivňují socializaci dětí,  a tak nemohou mít řádný socializační účinek.

O genderových stereotypech v psychoanalytických výkladech 

pohádek

O tom, že tradiční pohádky předkládají dívkám a chlapců odlišné 

podněty a podporují v nich genderově stereotypní vnímání světa, svědčí i 

psychoanalytické výklady pohádek B. Bettelheima (2000) a M. Černouška (1990), aniž 

by to autoři zdůrazňovali. Dle jejich výkladů lze pohádky rozdělit podle toho, zda více 

působí na dívky nebo na chlapce. Pohádky určené dívkám se konkrétně podle 

Černouška (1990) dají považovat právě Popelka, Sněhurka nebo také Červená Karkulka. 

Skrytými poselstvími těchto pohádek jsou podle autora naučit dívky, jak se vypořádat 

s pocitem nenávisti vůči své matce, jak být sexuálně zdrženlivé a pracovité. 

Jako chlapecké autor označuje pohádky Princ Bajaja a Dlouhý, 

Široký a Bystrozraký. Princ Bajaja je podle Černouška vyprávění o hrdinovi, které je 

„univerzálně důležité pro citový a mravní vývoj chlapců“ (Černoušek, 1990, s. 123) a 

„dopad takových pohádek by se měl v realitě projevovat v pohotovosti a větší 

připravenosti chlapců pozitivně se ztotožňovat s maskulinními vzory jednání“ (Ibid., 
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1990, s. 119). Tyto pohádky, jak tvrdí český autor, tedy připravují chlapce na proces 

dospívání, který spočívá v řešení obtížných úkolů a výběru nevěsty. Skutečnost, že 

mužští hrdinové z těchto pohádek zažívají více dobrodružství a více svobody než ženské 

hrdinky ve zmíněných pohádkách, považuje autor za účelnou vzhledem k osvojování si 

maskulinní a femininní role, jejichž hlavním rozdílem je míra aktivity a pasivity.

2.6. Shrnutí

Pohádky jsou sociálním konstruktem, který neustále podléhá 

změnám založených na historickém a společenském dění. Od té doby, co se z pohádky 

jako folkloristického žánru stal žánr literární, začala plnit socializační a normativní 

funkci. Pro děti je tedy pohádka velmi důležitá jako prostředek poznávání sociální 

reality. Vzhledem k tomu, že západní společnost je výrazně genderově strukturovaná, 

kdy pohlaví/gender hraje důležitou roli v socializačním procesu a sociální stratifikaci, 

takové společenské obrazy se odráží i v pohádkách. Pohádky jsou proto genderově 

stereotypní a ženské a mužské postavy zobrazují rigidním způsobem, přičemž ženy jsou 

převážně krásné a pasivní a muži stateční a aktivní. 

Pro děti předškolního věku je pohádka jako socializační prostředek

velmi vhodná díky tomu, že adekvátně reaguje na jejich kognitivní úroveň. Pohádky 

jsou proto pro děti v tomto věkovém období oblíbené a mají vliv i na jejich psychický 

vývoj. Procesy identifikace a modelování, které jsou spojeny s ranou socializací dítěte, 

jsou závislé na několika faktorech. Jedním z nich je zmíněné pohlaví/gender a s tím 

spojené adekvátní chování, ale také i moc, kterou daný vzor disponuje. Pohádky proto 

nabízejí dětem na základě příslušnosti k pohlaví/genderu odlišné vzory. Genderově 

stereotypní pohádky slouží dětem k zachování rovnováhy jejich představách o světě, 

které jsou důležité nejen pro jejich citovou a kognitivní stabilitu, ale pro jejich vývoj 

obecně. Pokud je dětem prezentovaná realita v nesouladu s jejich dosavadními 

zkušenostmi, jsou schopny si jí přizpůsobit tak, aby jejich nabytému obrazu o světě 

neodporovala, což je jednou z přirozených funkcí dětského myšlení v předškolním 

věku.
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3. EMPIRICKÁ ČÁST

3.1. Cíl výzkumu

Cílem výzkumu bylo zjistit hlavní postojové rysy dětí předškolního 

věku k genderově tradičním a netradičním pohádkám a popřípadě mezi postoji dětí 

k těmto pohádkám najít odlišnosti. Pokoušel jsem se přitom zjistit různou míru 

akceptace genderově netradiční pohádky dětmi a  jejich individuální strategie nahlížení 

na takový příběh. Přihlížel jsem především k tomu, s jakými postavami se děti 

v jednotlivých pohádkách identifikují, respektive jaké postavy jsou pro ně 

akceptovatelné jako subjekt pro ztotožnění. Genderově tradiční pohádky přitom sloužily 

jako materiál pro srovnání, na jehož základě se daly vysledovat specifika reakcí na 

pohádky genderově netradiční.

Jak bylo uvedeno v teoretické části, pohádkám je často přikládána 

kompenzační funkce ve smyslu, že dítě má díky pohádkovému příběhu možnost zažít 

různá dobrodružství a ukázat mu, jaké možnosti mu reálný svět hypoteticky  nabízí. 

Výzkum vycházel z předpokladu, že určitý model pohádek je spojen především 

s mužským hrdinou, kterému v příběhu poskytuje více možností a svobody než 

postavám ženským, a proto je pravděpodobné, že tyto možnosti hlavního hrdiny na sebe 

budou vztahovat především chlapci. Dalším východiskem byl poznatek, že pohádky 

slouží jako určitý vzor sloužící k budování genderového řádu v rámci rané socializace. 

Proto jednou z hlavních otázek výzkumu bylo, zda uvedený typ pohádek nabízí 

podobné (resp. jaké) možnosti prožívání příběhu i dívkám a zda potenciál mužského 

hrdiny vztahují i na vlastní osobu, čímž by se dala demonstrovat míra úlohy pohádky v 
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přerozdělování pozic mužských a ženských rolí v reálném světě v rámci dětské 

socializace. 

3.2. Metoda sběru dat

Sběr dat jsem provedl v pražské mateřské škole se standardním 

zaměřením. Dětí, které byly do výzkumu zahrnuty, bylo deset – pět chlapců a pět dívek 

ve věkovém rozmezí od čtyř do šesti let. Během pěti návštěv zařízení mateřské školy 

jsem s každým dítětem provedl dva rozhovory, dohromady jsem tedy zaznamenal a 

následně zpracoval dvacet rozhovorů. Děti, které se výzkumu zúčastnily, byly vybrány 

na základě volby paní učitelky, která mi později dodala i jejich stručný popis 

vycházející z její zkušenosti s nimi. Tyto charakteristiky získané od paní učitelky i 

vlastní poznatky o dětech, které jsem sám vypozoroval, jsou zahrnuty v kapitole 

věnované analýze rozhovorů. 

Výzkum jsem založil na předčítání dvou pohádek a následném 

vedení polostrukturovaného rozhovoru o přečteném příběhu. Pohádky jsem přečetl vždy 

každému dítěti individuálně z důvodu předpokladu, že děti budou při poslouchání 

pohádky pozornější a také z důvodu následného rozhovoru, který byl zamýšlen jako 

dialog a ne skupinová diskuze. První pohádka, která byla dítěti přečtena, byla pohádka 

s genderově tradičními prvky. Následující den byla dítěti přečtena jiná pohádka, 

tentokrát s prvky genderově netradičními. Ve většině případů byla prodleva mezi 

přečtením obou pohádek jednomu dítěti jeden den. V některých případech to ale nebylo 

možné z důvodu absence dítěte, a proto byla prodleva u některých dětí mezi oběma 

pohádkami větší.

Při předčítání pohádky a následném rozhovoru nebyl kromě 

dotazovaného dítěte a mě přítomen nikdo jiný. Každé povídání s dítětem jsem nejdříve 

zahájil otázkami, které měly uvolnit atmosféru a dítě rozpovídat. Všechny děti byly 

ochotné a uvítaly, že budou moci slyšet pohádku navíc. Každá má návštěva mateřské 

školy trvala řádově 2 – 3 hodiny, a po několikáté návštěvě bylo znát, že děti mojí 

přítomností nebyly tolik zaskočeny jako tomu bylo na počátku a při rozhovorech byly 
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uvolněnější a upovídanější. Dokonce možnost povídat si se mnou o pohádce se stala pro 

většinu dětí událostí a děti, které nebyly do výzkumu zapojeny, si přály, aby si o 

pohádkách také mohly povídat jako jejich kamarádi a kamarádky.

Přestože je pohádka bezesporu pro děti velmi oblíbeným tématem a 

přestože všechny děti neměly s komunikováním se mnou zjevný problém, některé 

z nich v určitých momentech v průběhu vedeného rozhovoru působily zakřiknutě, což 

se dá přisoudit několika faktorům. V některých případech to bylo způsobeno 

pravděpodobně ambivalentními postoji k genderově netradičním pohádkám, které 

vyvolávaly u dětí zmatenost a rozpory. V jiných případech mohla být neschopnost dětí 

odpovědět na otázku způsobena volbou položených otázek. Dalším faktorem také mohla 

být potíž dětí s vlastním formulováním myšlenek, v některých případech mohl být 

rozhovor pro děti místy nezajímavý a otázkami příliš omezený a bylo pro ně tedy těžké 

po delší dobu udržet pozornost, kdy rozhovor převáděly na osobnější rovinu. Přesto 

většinou děti odpovídaly a reagovaly bez větších problémů a jejich odpovědi byly 

vesměs velmi zábavné.

Celková doba jednoho individuálního setkání s dítětem trvala od 

deseti do dvaceti minut, většinou se čas pohyboval okolo patnácti minut. Samotný 

rozhovor týkající se pohádky zpravidla nepřesáhl pět minut. Delší doba by ani nebyla 

možná kvůli udržení pozornosti dětí.

3.3. Metoda zpracování dat

Při analýze rozhovorů jsem nahlížel na jednotlivá témata, na která 

jsem vědomě v rozhovorech přivedl řeč. Jednalo se o to, co se dětem nejvíce v celém 

příběhu líbilo; koho děti považují za hlavní postavu; jakou postavou by chtěly v dané 

pohádce být, kdyby si mohly vybrat; kým by naopak být nechtěly; jakým způsobem 

uvažují o převádění pohádkové situace zachraňované ženy/zachraňovaného muže do 

reality. Na základě těchto témat se následně dala z rozhovorů vypozorovat témata další, 

která jsou pro zkoumanou oblast důležitá. Jsou jimi individuální strategie dětí 
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vztahování se k oběma pohádkám, rozdíly mezi nimi a případné nesrovnalosti 

v interpretacích dětí genderově netradiční pohádky. 

Při analýze jsem samozřejmě kromě stránky obsahové nahlížel i na 

stránku formální. Zohledňoval jsem tedy i způsob, jakým děti reagovaly (například 

jejich afektivní projevy jako smích), jak při rozhovoru vystupovaly, apod.

Na základě těchto témat jsem vytvořil medailonky jednotlivých 

dětí, které umožňují přehledným způsobem prezentovat data získaná z rozhovorů. 

Z těchto medailonků lze vypozorovat tendence jednotlivých dětí a na jejich základě lze 

následně vyvodit obecné závěry. Všechny medailonky mají tedy podobnou strukturu a 

slučuje se v nich jak deskriptivní popis výroků dětí, tak mé interpretace těchto výroků. 

Vše je potom shrnuto a zhodnoceno v další části, kde z medailonků vyvozuji obecné 

závěry. 

Každý medailonek je uveden jménem13 a věkem dotazovaného 

dítěte a následnou charakteristikou, kterou mi poskytla paní učitelka dětí, stejně tak jako 

mnou vypozorovanými poznatky o dětech.

3.4. Charakteristika pohádek využitých ve výzkumu 

Pohádky použité ve výzkumu byly vytvořeny pro samotný účel 

bakalářské práce. Toto řešení problému hledání vhodných pohádek bylo zvoleno 

z několika důvodů. Bylo důležité, aby si obě pohádky byly velmi podobné, vykazovaly 

podobné rozmístění postav v příběhu a samotný sled děje. Lišit se měly pouze 

v genderových rolích dvou pohádkových postav. Najít takové dvě pohádky by bylo 

velmi obtížné. Situace by se dala vyřešit tím, že by byla použita genderově tradiční 

pohádka a následně se vypracoval její genderově netradiční ekvivalent. Při úplném 

vytvoření obou originálních verzí pohádek ale nehrozilo potenciální zatížení některým z 

výkladů pohádek, které se vyskytují v psychologické literatuře, a především to, že 

znalost dětí konkrétního příběhu by mohla ovlivnit jejich odpovědi. 

                                                
13 Při práci s rozhovory jsem používal taková jména, kterými se mi děti samy představily.
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Řešení vytvoření vlastních pohádek navíc umožnilo „ušít“ příběh 

na míru potřebám výzkumu. Proto, aby pohádky byly vhodné pro děti předškolního 

věku, bylo nutné, aby splňovaly určitá kritéria. Aby děti neztratily při poslouchání 

pohádky pozornost, bylo důležité, aby pohádka byla krátká a její přečtení nepřesáhlo 

dobu pěti minut. Stejně tak bylo důležité, aby děj měl spád a byl jednoduchý a 

jednoznačný, aby se děti v příběhu neztratily.

Jedna z pohádek nesoucí název O statečném kovářovi vyprávěla o 

kováři Kubovi, který se vydává zachránit princeznu Jarmilku, kterou unesl „zlý“ 

černokněžník. Kubovi se daří princeznu vysvobodit, a proto jí dostává za ženu a půl 

království k tomu. V druhé pohádce O statečné mlynářce je děj podobný, tentokrát se 

však vydává mlynářka Běta osvobodit prince Krasomila, jehož vězní  „zlá“ královna. I 

v tomto případě končí příběh šťastně – princ je mlynářkou osvobozen a koná se svatba.

V obou případech byli zajatá princezna i zajatý princ popsáni pouze 

s ohledem na svůj atraktivní zevnějšek. Obě tyto postavy se vyskytovaly pouze na 

začátku příběhu, kdy byly uneseny právě kvůli své kráse, a poté se v příběhu znovu 

objevily až na konci, kdy byly osvobozeny.

Hlavními postavami příběhů byly postavy z chudých prostředí, 

které byly naopak charakterizovány s ohledem na svoje schopnosti, především um a 

fyzickou sílu. Na záchranou a  dobrodružnou cestu se vydávají, i když jim nikdo nevěří, 

že by mohly uspět. K tomu, aby byly postavy úspěšné, musí prokázat nejen fyzickou 

sílu, ale také charakterní jednání.  Kovář i mlynářka v pohádkách vítězí, osvobozují své 

nastávající a stávají se členy královské rodiny. Pro úplnost jsou celé verze obou 

pohádek uvedené v přílohách.

V pohádkách byl tedy využit známý model hrdiny vydávající se 

vysvobodit dívku v nesnázích. Jak jsem již dříve uvedl, například Černoušek tento typ 

pohádek považuje za pohádky určené především chlapcům, respektive, že tento typ 

pohádek skrývá ponaučení hlavně pro chlapce. Tento model příběhu byl zvolen právě 

proto, že hlavní postava dosahuje úspěchu a štěstí pouze díky svým osobnostním 

vlastnostem a aktivitě. Takový příběh nabízí pohádkovému hrdinovi či pohádkové 

hrdince mnohé. Jednak je to sociální mobilita, která může symbolizovat i jisté vzepření 

se osudu, neboť se z chudoby dostanou na pomyslný vrchol společenského žebříčku. 

Dále je to možnost vybrat si svojí nastávající nebo svého nastávajícího, opustit primární 
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rodinné prostředí, získat hmotné bohatství, být hrdinou nebo hrdinkou a dosáhnout 

uznání. 

Výzkum byl zaměřen mimo jiné na to, jakým způsobem dívky 

vnímají aktivitu hlavních mužských pohádkových postav, které mají v příběhu často 

odlišné možnosti než postavy ženské. Je pravda, že i ženské hrdinky v některých 

pohádkách dosahují úspěchu ve smyslu změny svého společenského postavení (např. 

Popelka), ale jednak je takových pohádek málo, jednak je jejich úloha přitom často 

pasivní a jsou závislé na mužských postavách. V pohádkovém modelu „o hrdinovi“ je 

však evidentní, že hlavní postava přímo a aktivně ovlivňuje svůj život. 

Díky zachování zápletky a sledu událostí  a pouze otočením 

genderových rolí se tedy dosáhlo totožného příběhu, který ovšem vypráví o statečnosti 

ženské hrdinky, která je sama strůjkyní příběhu a potažmo svého štěstí. Díky tomu lze 

sledovat reakce dětí na pohádku, která se v tomto ohledu vymyká zaběhnutým 

schématům a ženskou postavu honoruje a nabízí jí mnohem více možností než postavě 

mužské, která je odkázána právě na její pomoc.

Kromě záměny genderových rolí nedošlo v druhé pohádce k žádné 

jiné transformaci děje, aby potenciální odlišnosti v reakcích dětí mezi těmito dvěma 

pohádkami mohly být porovnávány s ohledem právě pouze na úlohu mužů a žen 

v pohádkách.

Obě pohádky splňovaly několik kritérií, které jsou pro pohádkové 

příběhy příznačné – čas a místo odehrávání děje bylo neurčité, „dobré“ a „zlé“ postavy 

byly jasně polarizovány, „dobro“ zvítězilo a „zlo“ bylo potrestáno, pohádka skončila 

šťastně, v pohádce byly přítomny humorné prvky.

3.5. Medailonky

Ondra, 4 roky 

Má mladšího bratra; je  šikovný, chytrý, ukřičený, někdy až vzteklý; 

má dobré znalosti; rád si hraje se stavebnicí.
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Ondra často utíkal od tématu a povídal o všem možném. Říkal, že 

ve školce přeskočil jeden rok a dále o sobě říkal, že umí skoro všechno udělat a že doma 

dělá vynálezy. Chvílemi působil dojmem, že úmyslně dával najevo, že ho klasické 

pohádky už příliš nezajímají, protože jak sám říkal, má radši Batmana. Jako další 

pohádku, kterou má rád, uvedl Ninja Želvy. V době, kdy jsem s Ondrou prováděl 

rozhovory, mu doma rodiče četli pohádky Pat a Mat a Bob a Bobek. K Vánocům dostal 

skládačky se Spidermanem a hru s Pokemony.

Ondra byl v rozhovoru o pohádce O statečné mlynářce mnohem 

méně hovorný než při rozhovoru o pohádce O statečném kováři. Přestože říkal, že se mu 

pohádka líbila, bylo vidět, že odpovídat na otázky ho příliš nebavilo. Takový jeho postoj 

byl mírně znát i v prvním rozhovoru, přesto v rozhovoru o genderově netradiční 

pohádce mnohem častěji v odpovědích opakoval „nevim“. 

V případě pohádky o kovářovi Ondra říká, že hlavní postava byl 

Kuba, protože „všechny vybojoval“. Kdyby si mohl vybrat, kým by chtěl být, byla by to 

postava kováře. Právě postavu kováře Ondra zajímavě porovnává s postavou princezny 

Jarmilky, kdy o kovářovi říká, že byl „dobrej“ a „nejlepší“ a o princezně, že byla „skoro 

dobrá“. Proč je podle něj princezna „skoro dobrá“ vysvětluje Ondra tak, že by mohla 

být dobrá,  ale protože byla uvězněná, tak dobrá být nemůže. Říká, že kdyby jí tedy 

nezavřeli, by byla dobrá. Z toho se dá usoudit, že Ondrovo pojetí toho „být dobrý“ 

znamená hrát určitou aktivní úlohu v příběhu, která je v této souvislosti spojená se sílou 

a přemožením „zla“; princezna „dobrá“ nebyla, „zlu“ podlehla a byla pasivní. Dále se 

dá z jeho výroku o princezně usoudit, že vnímat princeznu pozitivně (říci o ní, že byla 

dobrá) by nebyl pro Ondru problém. Protože ale princezna v této pohádce vystupuje

pouze na začátku a na konci příběhu a v samotném rozuzlení nehraje žádnou roli, není 

podle Ondry dobrá, respektive není pro něho dostatečně atraktivní.

Stejně tak v pohádce o mlynářce označil Ondra za hlavní postavu 

příběhu postavu mužskou - v tomto případě krále, kterým by Ondra chtěl i být, kdyby si 

mohl vybrat. O královi říká, že byl „dobrej“, protože vládne. Přestože v předešlém 

rozhovoru říkal, že nejlepší byl Kuba, protože všechno zachraňoval a vybojoval, o 

mlynářce, která měla v příběhu stejnou úlohu, se nezmiňuje. Identifikovat se s kovářkou 

Bětou je pro něj pravděpodobně v rozporu s jeho sounáležitostí ke svému 

pohlaví/genderu. Ani postava prince ale pro něho není přitažlivá, protože ačkoliv je to 



54

postava mužská, je v protikladu k aktivnímu Kubovi z první pohádky, „který všechno 

umí sebrat sám“ a kterým by chtěl být. Ondra dokonce říká, že by nechtěl být 

Krasomila, což poukazuje na to, že pro něj není přijatelné akceptovat postavu prince, 

který nevykazuje typicky maskulinní znaky. Jméno Krasomil dokonce pozměnil na 

jméno Krasomila, udělal z něj tedy ženské jméno, což může znamenat, že postava 

prince Krasomila na něj působila tak ženským způsobem až jí tak i pojmenoval. Aby si 

Ondra tedy zachoval příslušnost ke svému pohlaví/genderu, volí jako postavu, kterou by 

chtěl být, postavu krále. Král, přestože nehrál v pohádce významnou roli, je pro Ondru 

jako postava, s kterou se může identifikovat, přijatelná, není totiž v rozporu s jeho 

představami o maskulinitě mužů, navíc má i mocenské postavení.

Na otázku, zda by se Ondrovi líbilo bojovat o někoho tak jak 

bojoval kovář o princeznu, říká, že neví. Při další otázce, jestli si myslí, že by i 

v reálném světě měli bojovat kluci o holky, říká, že to „můžem dělat jenom jako“, což 

dále nerozvíjí. Ondra v tomto případě opět působil tak, že se snažil dát najevo, že ho 

žánr pohádky příliš nezajímá a držel si od ní odstup, a proto tvrdí, že na to, co je 

v pohádce si můžeme pouze hrát - nepřevádí  pohádkové téma do reality.

Viktor, 5 let 

Má mladšího brata; je maďarské národnosti; je veselý, upovídaný, 

hlučný; nevydrží u hračky, nejraději lítá.

Viktor byl hodně energický a při rozhovorech poměrně neposedný. 

V některých chvílích se zdálo, že na otázky odpovídal bez přemýšlení, přesto působil tak, 

že ho bavilo si o pohádkách povídat.    

V genderově tradiční pohádce se Viktorovi nejvíce líbí král a 

princezna s odůvodněním, že obě tyto postavy mají korunu. Ani jedna z těchto postav 

ale v příběhu nehrála aktivní roli, Viktorovi se mu na nich pouze líbí to, že mají korunu, 

což poukazuje na jejich mocenské postavení.

Jako hlavní postavu Viktor v příběhu označil kováře. Na otázku, 

kým by chtěl být, kdyby si mohl vybrat, ale odpovídá, že by chtěl být králem, patrně 
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opět z důvodu mocenského postavení této postavy. Poté ale dodává, že by chtěl být 

Kubou, protože ten byl „dobrej“ a „statečnej“.

Žádná z Viktorových odpovědí týkající se genderově tradiční 

pohádky nebyla v rozporu s příběhem tím, co se v pohádce odehrávalo. Bylo tomu ale 

jinak v rozhovoru o genderově netradiční pohádce O statečné kovářce - Viktorovy 

odpovědi nebyly v tomto případě v souladu s předčítaným příběhem. Zápletku, kde 

mlynářka osvobozuje zajatého prince, zaměnil Viktor za příběh, kde princ zachraňuje 

princeznu. Nedá se přitom předpokládat, že by takováto záměna byla způsobena jeho 

nepozorností při poslechu pohádky, protože kromě záměny postav děj v jeho podání 

odpovídá. Viktor navíc přechýlil původní jméno zachraňovaného prince Krasomila na 

jméno „Krasavice“ zachraňované princezny. Zajímavé je, že v pár případech, kdy 

Viktor hovořil o princezně, použil zájmeno mužského rodu – Viktor v rozhovoru řekl: 

„Jak ten drak odnesl toho princeznu“ a  „říkali mu, že… říkali mu, že… Krasavice.“ 

Přestože Viktor doma mluví slovensky a maďarsky, čeština mu nedělá větší potíže (ne 

více než dělá ostatním česky mluvícím dětem v jeho věku). Navíc v rozhovoru o první 

pohádce v používání zájmen nechyboval. Proto můžeme předpokládat, že tyto 

gramatické chyby nebyly způsobeny jazykovými problémy, ale problémem s akceptací 

genderově netradičního příběhu.

Viktor v rozhovoru o pohádce O statečné mlynářce říká, že 

v pohádce se mu nejvíce líbil princ, „protože chtěl zabít toho draka“. V pohádce ale 

s drakem bojovala mlynářka Běta, princ byl uvězněný. Když mu pokládám otázku, jak 

toho draka chtěl zabít, Viktor odpovídá, že už si na to nepamatuje. Stejně se dlouze 

přemýšlí a nedokáže se rozhodnout, když si má zvolit, kým by chtěl v této pohádce být, 

což pravděpodobně poukazuje na to, že mu netradiční pohádka dělá jisté potíže při 

orientaci v příběhu, a proto není schopný adekvátně na otázky odpovědět.  

Je zajímavé, že Viktor v případě genderově netradiční pohádky 

nezmiňuje postavu krále, jak to udělal u genderově tradiční pohádky. Přestože král 

nehrál ani v jednom z příběhů aktivní roli, je pro Viktora akceptovatelnou postavou, jak 

se tomu ukázalo v případě první pohádky. Zřejmě je důvodem, že Viktorova pozornost 

v pohádce o mlynářce ale byla zaměřena na postavu prince, protože právě ta v něm 

vzbuzovala nejistotu a byla pro něho problematická. Jak postava prince tak i postava 

mlynářky se vymykaly genderovým stereotypům, neodpovídaly typickým obrazům 

mužského hrdiny a ženské hrdinky. To ve spojitosti s modelem příběhu, kde určitá 
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postava bojuje o záchranu jiné postavy, což je typicky spojeno s mužským hrdinou 

zachraňujícím princeznu, Viktora vedlo k přetvoření příběhu do takové formy, která 

byla pro něj akceptovatelná. Dá se totiž předpokládat, že pohádka o aktivní mlynářce 

byla v rozporu s většinou pohádek, které Viktor zná a na které je zvyklý, a tím pádem i 

v rozporu s představami o rolích mužských a ženských pohádkových postav. 

Při otázce, zda by se mu líbilo někdy bojovat o princeznu tak, jak 

bojoval o princeznu kovář Kuba v pohádce, se Viktor zasměje a odpoví, že ano. Dále 

ale nesouhlasí s tím, že by v reálném světě měli muži bojovat za ženy. Podobně je tomu 

i v druhém rozhovoru, kdy říká, že by se mu nelíbilo bojovat o princeznu, ale poté, co 

jsem mu položil otázku, jestli by nechtěl bojovat s drakem, se vzápětí opravuje, že by 

bojovat s drakem chtěl a že by tedy chtěl i princeznu. Oproti tomu na otázku, jestli by 

princezna mohla bojovat o kováře, odpovídá, že ne, tónem jako by to byla samozřejmá 

věc. Svůj názor ještě zdůrazňuje v další odpovědi, kdy rozhodně tvrdí, že si nemyslí, že 

by dívka mohla bojovat o chlapce.

Tyto Viktorovy odpovědi naznačují, že svoje přání bojovat o 

princeznu vztahuje k představě, že by on sám byl v pohádce, respektive byl by 

pohádkovým hrdinou, ale nechtěl by, aby takový model zachraňování žen muži 

existoval v reálném světě. Viktor tedy odlišuje pohádkový a reálný svět a nepřeje si, aby 

se něco takového, co je v pohádce, odehrávalo v normálním světě. Je ale také možné, že 

u něho nedochází k přenosu určitého principu, který se vyskytuje v pohádkách do 

reálného prostředí, protože nemůže dostatečně oddělit právě takový princip od její 

reprezentace (v tomto případě souboje s drakem či rytířem). To může být způsobeno 

kognitivní obtížností takové myšlenkové operace a zároveň formulací otázky, která 

nebyla dostatečně názorná a proto nepřiměřená jeho věku.

Fíla, 6 a půl roku

Má mladší sestru; nepraktický, panovačný, vznětlivý; umí číst, psát; 

vytížený kroužky, často unavený.

Při rozhovorech Fíla vůbec nepůsobil panovačně nebo vznětlivě, 

jak ho charakterizovala paní učitelka, naopak působil velmi kamarádským dojmem a po 

celou dobu byl klidný. Často ale utíkal od tématu a povídal o jiných věcech, které ho 
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zajímají, dokonce mluvil o řečovém centru, které mají všichni v mozku, o čemž se 

dozvěděl z Rozumu do kapsy. Z pohádek má nejradši Autobusy v jednom kole, Macha a 

Šebestovou, Pata a Mata. 

V obou případech se nejvíce Fílovi na pohádkách líbilo to, že měly 

šťastný konec. V pohádce o kováři ale Fíla navíc zmiňuje, že se mu líbil kovářův souboj 

s rytířem a také to, jak si posléze vybral truhlu, což kováře dovedlo k osvobození 

princezny. Dále v souladu s příběhem označuje hlavní postavy obou pohádek - kováře a 

mlynářku s odůvodněním, že obě dvě postavy v příběhu někoho vysvobodily. 

Při volbě postavy, kterou by chtěl být, se ale Fíla v obou případech 

řídí příslušností ke svému pohlaví/genderu. V genderově tradiční pohádce by chtěl být 

kovářem, což odůvodňuje tím, že kovář byl na stezce – hledal princeznu. Stezku z jeho 

popisu tedy můžeme chápat jako úkol nebo poslání, které kovář v příběhu měl. 

V genderově netradiční pohádce si jako postavu, kterou by chtěl být, opět vybral 

postavu mužskou, tentokrát postavu prince. Identifikovat se s princem je v souladu 

s jeho pohlavím/genderem, avšak není to v souladu s jeho představami o maskulinitě –

princ hrál v pohádce pasivní roli, do rozuzlení příběhu nezasahoval, byl odkázán na 

statečnost mlynářky. Patrně proto Fíla svoje rozhodnutí odůvodňuje tím, že princ 

„vydává jídlo a penízky“. Přesto, že v této pohádce takovým způsobem postava prince

nebyla charakterizována, Fíla předpokládá princovo určité mocenské postavení díky 

jeho urozenému rodu. Protože v příběhu tyto charakteristiky prince nebyly explicitně 

vyjádřeny (ani je postava nemohla naplňovat), Fíla je zmiňuje, což mu ulehčuje a 

„ospravedlňuje“ se s postavou prince identifikovat. Jak se zdá, tato možnost je pro něj 

přijatelnější než možnost identifikovat se s postavou mlynářky. Přestože mlynářka 

stejně jako kovář plnila určitý úkol (byla na „stezce“), má podobné charakteristiky a 

vystupuje stejně statečně, je pro Fílu velkým problémem její pohlaví/gender. To 

dokazuje i to, že Fíla říká, že v pohádce o mlynářce by nechtěl být postavou, která 

zachránila prince, což byla právě mlynářka. Své rozhodnutí důrazně odůvodňuje tím, že 

není holka. Byl to jediný případ, kdy se Fíla vyjádřil ráznějším způsobem. 

Z Fílových odpovědí je tedy evidentní, že jsou pro něho důležité tři 

věci. Za prvé je pro něj důležité, aby pohádka dobře dopadla (V obou případech Fíla 

zmiňuje šťastný návrat a následnou oslavu a svatbu). Stejně tak je pro něj důležité 

bohatství, v rozhovoru totiž říká, že on sám by si vybral truhlu s penězi, protože nechce 
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být pořád tak chudý. A nakonec je pro něj důležitá příslušnost k mužskému 

pohlaví/genderu. Z tohoto výčtu vyplývá, že v případě genderově tradiční pohádky pro 

Fílu nebylo obtížné identifikovat se s hlavním hrdinou a tak pomyslně dosáhnout 

šťastného konce, respektive svatby a bohatství, aniž by to odporovalo jeho příslušnosti  

ke svému pohlaví/genderu. V případě druhé pohádky Fíla, aby pomyslně dosáhl 

stejného stavu, musel si postavu, s kterou se identifikoval, přizpůsobit tak, aby to nebylo 

v rozporu s jeho představou o maskulinitě, která náleží jeho pohlaví/genderu, a proto 

zajatému princovi přisoudil mocenské prvky, čímž se pro něho stal akceptovatelnou 

postavou pro identifikaci.

Fíla v obou rozhovorech začínal být ke konci unavený a odpovídal 

stroze a jaksi odevzdaně a zdálo se, že místy improvizoval a odpovědi si vymýšlel ne 

úplně v návaznosti na přečteném příběhu. Otázky týkající se toho, zda by se mu líbilo, 

kdyby o někoho bojoval jako Kuba bojoval o princeznu a zda by se mu líbilo, kdyby 

někdo bojoval o něj, tak jako mlynářka o prince, v něm nevyvolávaly větší odezvu. 

V případě první otázky pouze souhlasně přikývl a v případě otázky druhé pouze 

odpověděl, že „klidně“.  

Maťko, 5 let 

Má mladší sestru; je panovačný a umíněný, špatně spolupracuje 

s paní učitelkou; má dobré znalosti; rád kreslí.

Maťko chvílemi působil umíněně, tak jak ho charakterizovala paní 

učitelka. V komunikaci s ním jsem ale neměl větší problém a stejně jako ostatní děti, i on 

byl upovídaný a rád si povídal o hračkách, které dostal k Vánocům - dostal autodráhu 

s formulemi. 

Maťko v obou rozhovorech říká, že se mu líbil konce pohádky. 

Jeho výroky jsou téměř totožné – v pohádce o kovářovi se mu líbilo, “jak jí vysvobodil“ 

a „jak jí dal za ženu“; v pohádce o mlynářce se mu líbilo, „jak ho zachránila“ a „jak jí 

dal za muže“. Z toho vyplývá, že je pro něho šťastný konec pohádky důležitý. V obou 

pohádkách taktéž shodně za nejdůležitější postavu příběhu označuje nejaktivnější 
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postavu – postavu kováře Kuby v případě genderově tradiční pohádky a postavu 

mlynářky Běty v případě genderově netradiční pohádky.

V případě pohádky o kovářovi Maťko říká, že by chtěl být Kubou, 

kterého považuje i za hlavní postavu příběhu, protože byl statečný. V případě druhé, 

netradiční, pohádky říká, že by chtěl být králem; za hlavní postavu  ale v této pohádce 

označil mlynářku. To, že byla mlynářka statečná, což byl pro Maťka důležitý atribut, 

když si vybral postavu kováře, kterým by chtěl v pohádce být, ale není pro Maťka 

dostačující. Zdá se, že příslušnost ke stejnému pohlaví/genderu je pro něj při 

rozhodnutí, kým by chtěl být, důležitější než chování dané postavy, i když je mu takové 

chování sympatické. Postava prince by sice pro Maťka byla přijatelná právě z důvodu 

příslušnosti ke stejnému pohlaví/genderu, ale v tomto případě je zase chování postavy 

v rozporu s jeho představou, jak by se měl mužský hrdina chovat. Maťko nakonec ale 

nemusí volit mezi tím, jestli je pro něj důležitější příslušnost k 

mužskému pohlaví/genderu nebo představy spojené s tímto pohlavím/genderem, 

protože má možnost zvolit jako postavu, kterou by chtěl být, postavu krále. Přestože na 

otázku, proč si zvolil zrovna postavu krále, není schopen odpovědět (patrně proto, že 

král v pohádce nebyl blíže charakterizován a jeho úloha byla vedlejší), zdá se, že je pro 

něj dostačující to, že král je muž a v pohádce nebyl popisován v rozporu s Maťkovými 

představami o maskulinitě.

Zajímavé je, že se Maťko v jeden moment při rozhovoru ptá: „A 

potom ho zavázala (zlá královna prince, pozn.) asi, ne?“ To nasvědčuje tomu, že Maťko 

hledá důvod, proč princ ze zajetí neuprchl, ale musel čekat na vysvobození. To tedy 

poukazuje na to, že Maťko automaticky v pohádce předpokládá prince, který 

nepotřebuje pomoci, aby se dostal z nesnází, nebo který se do nesnází vůbec nedostane. 

Touto otázkou naznačuje, že v oné situaci muselo být něco v nepořádku, něco 

nestandardního, protože princ byl odkázán na cizí pomoc. To je jistě jeden 

z genderových aspektů postavy prince Krasomila, kvůli kterým se Maťko s tímto 

princem neidentifikoval. 

Ať už v rozhovoru o genderově tradiční tak v genderově netradiční 

pohádce, Maťko na otázky týkající se toho, kdo o koho by měl podle něho správně 

bojovat, odpovídá nevýrazně. V obou rozhovorech shodně odpovídá, že by se mu líbilo 

bojovat o někoho tak jako bojoval kovář o princeznu a že by se mu líbilo i kdyby nějaká 

dívka bojovala o něj jako bojovala mlynářka o prince. Stejně tak shodně tvrdí, že si 
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myslí, že by to tak mělo být i reálném světě, že by chlapci měli bojovat dívky, ale i 

dívky za chlapce. Při otázce, co by bylo lepší, ale tvrdí, že by bylo lepší, když by 

chlapci bojovali za dívky. Maťkovi se tedy pravděpodobně líbila představa být 

v pohádce, respektive být součástí takových událostí, které se v přečtených pohádkách 

vyskytovaly, což je pro něj důležitější než pozice, kterou by přitom hrál.   

Jenda, 6 let 

Má šest sourozenců; je klidný, chytrý, kamarádský, samostatný; 

sportovně nadaný.

Jenda působil na jeho věk vyzrále, odpovídal rozvážně na všechny 

otázky, s komunikací neměl žádný problém. Rád povídal o svých sourozencích a také o 

filmech, co viděl. K Vánocům si přál dětský počítač, na kterém by mohl hrát hry. 

Nejradši má pohádku O Koblížkovi.

Jenda za to, co se mu v pohádce nejvíc líbilo, v obou případech 

označuje souboj hlavní postavy s postavou „zlou“ – tedy souboj kováře Kuby s rytířem 

a souboj mlynářky Běty s drakem. V obou scénách je prvotní napětí před soubojem a 

vážnost situace odlehčena humornými prvky a popisem bezproblémového vítězství 

hlavní postavy; a obě situace jsou v příběhu klíčové, protože dochází k akci vedoucí 

k rozuzlení příběhu - proto jsou pro Jendu tyto momenty v obou pohádkách atraktivní. 

Za hlavní postavy Jenda považuje v obou pohádkách ty 

nejaktivnější – Kubu a Bětu. Právě Kubu si Jenda vybírá v případě genderově tradiční 

pohádky i jako postavu, kterou by chtěl být. V případě pohádky genderově netradiční si 

ale nevybírá jako postavu, kterou by chtěl být, mlynářku, jakožto pro něj hlavní 

postavu, ale vybírá si postavu draka. Drak v této pohádce vystupoval negativně a 

reprezentoval „zlo“, kterému zároveň sloužil. Z Jendových odpovědí ale vyplývá, že by 

chtěl být hodným drakem, který by „schlamstnul“ zlou královnu, aby jí nemusel sloužit. 

Proč si Jenda vybral draka jako postavu, kterou by chtěl být, by se dalo vysvětlit 

několika důvody. Jak v rozhovoru Jenda říká, drak byl podle něj „docela dobrej“. Když 

popisuje, jak se drak trefil do země místo do mlynářky, se Jenda směje - drak mu je tedy 
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sympatický, přijde mu legrační, navíc drak v jeho podání by bojovat nechtěl. Dalším 

důvodem je to, že Jendovi chyběla v pohádce postava, s kterou by se mohl identifikovat, 

protože princ Krasomil pro něj nesplňoval podmínky proto, aby se mu líbil do takové 

míry, aby pro něj bylo přípustné se s ním identifikovat. Dále tím, že by se stal Jenda 

drakem a zneškodnil zlou královnu, by v podstatě docílil vyřešení příběhu, protože by 

zneškodnil původ „zla“, a proto by byl tedy činitelem rozuzlení příběhu.

Důvody, proč se Jenda neidentifikoval s princem Krasomilem, 

vyplývají z jeho výpovědi o postavě prince. První pochybnost o princi Jenda vyjadřuje 

hned na počátku rozhovoru, kdy říká, že pohádka se mu líbila, „akorát, že... vypadalo to, 

že ten princ je princezna a ta mlynářka princ“. Je si tedy vědom toho, že pohádka O 

statečné mlynářce není tradičním příběhem, protože se vymyká jeho dočasným 

zkušenostem s pohádkami. Protože Jenda není zvyklý na příběh, kde by byl princ 

zachraňován mlynářkou, respektive dívkou, snaží se najít příčiny a vysvětlení, proč 

příběh probíhal zrovna takovým způsobem. Jenda tedy nepřímo říká, že princ se choval 

jako princezna - bál se draka, protože „nebyl ještě dost velkej pořádně“. Dále také říká, 

že princ asi nebyl moc rychlý, protože před drakem neutekl a také byl slabý, proto ještě 

nemohl mít meč. Jeho výroky působí tak, že hledá vysvětlení a zároveň omluvy pro 

postavu prince, proč se drakovi neubránil. Sám říká, že kdyby on byl zajat, tak by do 

draka tloukl pěstí a vysvobodil by se sám. Tím dává najevo, jak si myslí, že by se 

správný princ měl v pohádce zachovat. V tomto případě je důležité, že pro postavu 

princezny Jarmilky Jenda nehledal příčiny toho, proč se princezna sama neubránila, ani 

netematizoval její slabost, což nasvědčuje tomu, že úlohu ženských postav vnímá 

odlišně od úlohy mužských postav. 

Je zajímavé, že Jenda o mlynářce říká, že byla silná a rychlá místo 

prince. Počítá tedy s tím, že v pohádce je nezbytná postava, která musí situaci vyřešit. 

S postavou mlynářky se však neidentifikuje, s největší pravděpodobností kvůli tomu, že 

mlynářka je žena. V obou rozhovorech totiž postavy, které Jenda zmínil jako postavy, 

kterými by nechtěl být, jsou ženy. Dokonce svoje rozhodnutí proto, že nechce být 

těmito postavami explicitně vyjadřuje svou nelibostí ztotožnit se s postavou opačného 

pohlaví/genderu – říká, že by nechtěl být princeznou Jarmilkou, „protože nechtěl bych 

být holka“ a v genderově netradiční pohádce zlou královnou , „protože to je holka.“

Na otázku, zda by se Jendovi líbilo bojovat o někoho jako bojoval 

kovář o princeznu, souhlasně přikyvuje. Naopak projevuje nesouhlas na otázku, zda by 



62

se mu také líbilo, kdyby princezna bojovala o něho. Při této otázce se začíná dokonce 

smát a na otázku, proč by se mu to nelíbilo, odpovídá, že neví. Podobně reaguje i při 

otázce, zda by tedy nevěsty měly bojovat o své ženichy, jako tomu bylo v pohádce O 

statečné mlynářce. I na tuto odpovídá se smíchem „nevim“. Jeho reakce spojené se 

smíchem mohou představovat jednak odmítání těchto situací, ale především určitou 

neschopnost si vůbec takovou situaci představit. Dále ale tvrdí, že chlapci by měli 

bojovat o dívky, protože dívky mají být někdy slabší. Je důležité, že Jenda neříká, že 

dívky by měly být vždy slabší než chlapci, ale pouze někdy. To odkazuje na jeho 

předešlé výroky o princovi Krasomilovi zachraňovaném mlynářkou. O princi totiž řekl, 

že nebyl asi dostatečně starý na to, aby se drakovi ubránil. Stejně tak i v těchto 

odpovědích říká, že dívky jsou silnější než chlapci, „třeba, když jsou starší“ ale „když 

jsou mladší než ty kluci, tak jsou slabší“. Je tedy jasné, že Jenda nevztahoval úlohu 

postav v pohádce pouze k jejich genderovým charakteristikám, ale také i k jejich 

fyzickému věku. To může být způsobeno tím, že Jenda má pět starších sourozenců, jak 

sester, tak bratrů, a jednoho mladšího bratra. V postavení těchto sourozenců v rodině 

hraje úlohu jistě nejen jejich pohlaví/gender, ale také jejich věk, což se mohlo odrazit 

v Jendově způsobu vnímání pohádkových postav. V případě pohádkového prince má 

pro něj Jenda dostačující omluvu, že byl ještě moc malý na to, aby se sám ubránil. On 

sám ale tvrdí, že by se ubránil tím, jak by do draka tloukl pěstí. Tím dává najevo, že on 

už je dostatečně velký.

Terezka, 4 roky

Má stejně starého bratra; je divoká, ukřičená, nesoustředěná, 

nevydrží u práce, starostlivá o bratra; ráda si hraje s panenkou.

Přestože Terezka často při rozhovorech o přečtených pohádkách 

měla potíže s odpověďmi, možná z důvodu jisté nepozornosti při poslechu příběhu, o 

pohádkách si jinak velmi ráda povídala. Vzhledem k tomu, že výzkum jsem provedl 

v období okolo Vánoc, Terezka hodně povídala i o panenkách Barbie, které si přála a 

nakonec i dostala. Ve školce si nejradši hraje na princezny a mezi její nejoblíbenější 

pohádky patří Diamantový zámek. 
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Terezka měla v průběhu rozhovoru velké potíže odpovědět na 

některé otázky. Je pravděpodobné, že jí některé části příběhu „utekly“ kvůli 

nedostatečné pozornosti. V některých případech ale působila tak, že pohádku vnímala, 

ale spíš neměla motivaci se soustředit na odpovědi, proto na některé otázky, ať už 

týkající se genderově tradiční i genderově netradiční pohádky, vůbec neodpověděla. 

Terezka v rozhovorech často v rozhovoru (i mimo otázky týkající 

výběru postavy, kterou by chtěla být) říkala, že princezny má nejradši, proto by byla 

v obou pohádkách nejraději princeznou. V případě genderově netradiční pohádky říká, 

že by byla nejraději Růženkou, ale neříká proč. Přítomnosti mlynářky v pohádce si je 

ale vědoma, protože na otázku, o čem pohádka byla, odpovídá, že „o Mlejnce“, která 

chtěla zachránit prince. Na konci rozhovoru dokonce říká, že se jí v pohádce líbila 

mlynářka nejvíc, protože bojovala, což odporuje jejímu původnímu tvrzení, že by 

nejraději byla princeznou. Zdá se tedy, že automaticky předpokládá výskyt princezny 

v pohádce a je naučená, že v pohádkách se jí nejvíce líbí právě princezny. Je tedy 

zajímavé, že se k postavě mlynářky v průběhu rozhovoru dostane. Genderově netradiční 

pohádka u Terezky tedy vedla ke zmatení a bylo pro ní složité se v ní orientovat. 

Při otázce, zda by se jí líbilo, kdyby o ní někdo bojoval tak jako 

kovář o princeznu, kroutí nesouhlasně hlavou. Stejně tak kroutí hlavou na otázku, zda si 

myslí, že by v reálném světě měly dívky bojovat za chlapce.

Elinka, 5 let 

Má dva sourozence; je tatarské národnosti; je kamarádská, veselá, 

samostatná; ráda kreslí, chodí na tanečky.

Při rozhovorech o konkrétních pohádkách měla občas potíže 

odpovídat na pokládané otázky. Jinak byla ale velmi hovorná, především, co se týče 

hraček a princezen. Říkala, že nejradši má pohádky právě o princeznách a dále také 

pohádku O červené Karkulce. Ve školce si hraje ráda na Popelku a prodavačku. 

K Vánocům si přála panenky Barbie „tři mušketýrky“, mořskou pannu a  lego 

s princeznami. 
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Elinka v průběhu rozhovoru působila místy zaskočeně a zdálo se, 

že chvílemi měla potíže s formulováním svých odpovědí. Není ale pravděpodobné, že 

by pohádce nebo otázkám nerozuměla (s ohledem na fakt, že čeština není její mateřský 

jazyk), protože její odpovědi, ke kterým se po určitém tápání dobrala, byly v souladu 

s přečteným příběhem.

Elinka často v rozhovoru opakovala, že má nejraději princezny a 

shodně v obou rozhovorech tvrdila, že se jí v dané pohádce nejvíce líbil princ 

s princeznou. Ani v jedné pohádce se ale takový pár nevyskytoval. V případě pohádky o 

kovářovi ale princem, který podle ní zachránil princeznu, pravděpodobně měla na mysli 

kováře Kubu. Elinka tedy automaticky předpokládala, že v pohádce se bude vyskytovat 

princ s princeznou, což bylo pravděpodobně způsobeno charakterem příběhu, ve kterém 

se alespoň jedna postava z této urozené dvojice vyskytovala a také motivem záchrany a 

souboje se „zlem“. Není přitom pravděpodobné, že by princem a princeznou 

v pohádkách myslela kováře a mlynářku, kteří se v závěru příběhu stávají součástí 

rodiny. O stávání se princem nebo princeznou pohádka přímo nehovořila a proto se 

domnívám, že taková anticipace událostí v případě Elinky neproběhla.

Zajímavé je, že v obou případech Elinka na otázku, kým by chtěla 

v dané pohádce být, odpověděla, že Šípková Růženka. Tato postava se ale ani v jedné 

z pohádek nevyskytovala. Postava princezny je tedy pro Elinku v pohádkách důležitá a 

její vlastně jedno o kterou princeznu se jedná, protože jak sama říká, má ráda všechny 

princezny. V případě pohádky o mlynářce Elinka ale po určitém tápání nakonec říká, že 

by chtěla být mlynářkou, protože osvobodila prince.

Na otázku, zda si Elinka myslí, že by i v reálném světě měli chlapci 

bojovat o dívky, tak jako bojoval kovář o princeznu, odpovídá, že ne. Stejně tak 

v druhém rozhovoru říká, že by nechtěla ani, kdyby někdo takhle bojoval o ní. Důvod, 

proč se tato idea Elince nelíbí, vyplývá z její další odpovědi, kdy říká, že by nechtěla o 

někoho bojovat, tak jako bojovala v pohádce mlynářka o prince, „protože mají ostrý 

meči“. To poukazuje na to, že svoje odpovědi Elinka příliš vztahuje k pohádce, nedrží si 

od ní odstup a nedokáže tedy převést principy z pohádek do reálného světa, protože tyto 

principy jsou v pohádce spojené s násilím, které se Elince nelíbí. Tedy otázky 

přesahující pohádku do reality pro ni představují přenesení celé konkrétní události do 

reálného světa - v tomto případě souboj s drakem nebo rytířem pro ní zůstává 
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konkrétním soubojem a nesymbolizuje pouze akt ochrany či záchrany jedné postavy 

druhou.   

Janička, 5 let 

Má staršího bratra; je kamarádská, velmi labilní, nesamostatná, 

nevydrží se soustředit, nic si nezapamatuje.

Janička byla hodně upovídaná a kamarádská. Poměrně často 

mluvila o oblečení a při charakteristikách hodně využívala popis barvami. K Vánocům 

dostala spoustu korálů, které nosila do školky na krku, a také postavičky koní. Má ráda 

pohádku o Popelce a film Madagaskar.

Janička v obou pohádkách při popisu postav kladla velký důraz na 

jejich vzhled a charakterizovala je pomocí velkého množství barev. V obou pohádkách 

se jí nejvíce líbila princezna a její postavu si také v obou případech vybrala jako 

postavu, kterou by chtěla v pohádce být. V případě genderově netradiční pohádky však 

postava princezny chyběla. Na otázku, jak se princezna  v genderově netradiční pohádce 

jmenovala, Janička tvrdí že „asi Růženka“. Když je upozorněna na to, že v pohádce 

žádná princezna nebyla, poznamenává, že je to škoda. Následně si místo postavy 

princezny tedy vybírá postavu hodné královny – princovy matky.

Jako hlavní postavy Janička označuje v obou pohádkách mužské 

postavy – kováře v případě genderově tradiční pohádky a prince v případě genderově 

netradiční pohádky. Při rozhovoru o druhé pohádce u Janičky došlo ke zmatení při 

formulování odpovědi, kdy na otázku, jakého prince má na mysli, odpovídá takto: 

„Zachránil tu… zachránil to… ta princezna kolem toho draka dělala.“ Tento její výrok 

působí tak, že postavu prince automaticky spojuje s jeho aktivitou a zachraňováním, 

v tomto případě se soubojem s drakem. V této pohádce ale bojovala s drakem mlynářka 

Běta. Janička tedy větu naznačující, že princ někoho zachránil, nedokončí a řekne, že 

s drakem něco dělala princezna, čímž měla pravděpodobně na mysli souboj s drakem. 

Včas si tedy uvědomila, že s drakem se místo prince (jak by očekávala), utkala dívka. 
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Chybně ale popisuje situaci, kdy mlynářku, která poskakovala po drakovi, zamění 

s princeznou. 

Úlohu mlynářky si ale uvědomuje, protože na otázku, co ten princ, 

o kterém mluví, v té pohádce dělal, odpovídá: „Mlynářka zachránila toho prince.“ Je si 

teda vědoma pasivního postavení prince, o kterém říká, že byl v pohádce nejdůležitější 

„protože byl hezkej“; přesto ho považuje za důležitější postavu než postavu mlynářky, 

která ovšem nebyla v příběhu popsána jako hezká. Princ a jeho krása byly ovšem i 

důvodem zápletky, což stejně tak může poukazovat na to, proč byla postava prince pro 

Janičku v pohádce nejdůležitější.  

Jak bylo uvedeno, Janička v průběhu rozhovoru kladla velký důraz 

na zevnějšek postav, v případě pohádky o kovářovi dokonce o princezně říkala, že měla 

zrcátko, aby viděla na svojí korunku. Možná právě tato orientace na vzhled Janičce 

bránila v identifikaci s mlynářkou, která nebyla charakterizovaná jako typicky femininní 

postava a v příběhu u ní vůbec nebyl její zevnějšek zohledňován. Kromě toho, Janiččina 

zmínka princezniny koruny dále mohla poukazovat na mocenské postavení postavy, což 

by mohlo znamenat jeden z důvodů, proč si v případě genderově netradiční pohádky 

zvolila pro identifikaci postavu hodné královny. Postava královny splňuje dvě důležitá 

kritéria – příslušnost ke stejnému pohlaví/genderu a moc. 

Při otázce, jestli by se jí líbilo, kdyby o ní někdo bojoval, jako 

bojoval kovář v pohádce o princeznu, Janička přikyvuje a říká, že by se jí to líbilo proto: 

„že bych byla potom v pohádce.“ Podobně odpovídá i v druhém rozhovoru, kdy říká, že 

by se jí líbilo bojovat o prince jako o něj bojovala v pohádce mlynářka. Říká dokonce, 

že by chtěla bojovat s drakem podobným způsobem jako mlynářka, protože ačkoliv byl 

nebezpečný, tak se ho v pohádce nebojí. 

V prvním rozhovoru o genderově tradiční pohádce na otázku, zda 

by podle ní i v reálném světě měli bojovat kluci za holky, jako tomu bylo v pohádce, 

souhlasně přikyvuje a stejně tak v rozhovoru o genderově netradiční pohádce souhlasí 

s tím, že dívky by měly bojovat o chlapce, tak jako tomu bylo v pohádce. Na otázku, 

proč si to myslí odpovídá, protože se jí líbila postava mlynářky. Přesto ale v další 

odpovědi tvrdí, že je lepší, když chlapci bojují za dívky. 

Z jejích výpovědí je tedy znát, že své odpovědi stejně tak jako 

předchozí dívka Elinka vztahuje k tomu, co se dělo v pohádce. V tomto případě ale 
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neodpovídá negativně, jak tomu bylo u právě u Elinky, která tak reagovala z důvodu 

odmítání násilí, ale naopak pozitivně právě proto, že se jí líbilo, jak mlynářka bojovala 

s drakem. Opět zde ale nedochází k převedení pohádkové symboliky do reality, ale 

jedná se spíše o atraktivitu představy být v pohádce a účastnit se jejího příběhu. Janička 

vnímá pohádku O statečné mlynářce jako bezpečné prostředí, protože přestože, jak říká, 

drak v pohádce byl nebezpečný, ona se ho v té pohádce nebojí, stejně tak jako se ho 

nebála mlynářka, což odkazuje na jeden ze základních principů pohádky – vítězství 

„dobra“.

Zajímavé je, že v průběhu rozhovoru o genderově netradiční 

pohádce Janička měla potíž s urovnáním myšlenek a o mlynářce se vyjadřovala 

rozporně. Jak bylo uvedeno jako hlavní postavu uvedla prince, ale z jejího výkladu bylo 

zřejmé, že má na mysli postavu mlynářky. Že se jí mlynářka líbí, uvádí až v souvislosti 

s otázkami týkajících se toho, kdo o koho by měl bojovat. Až v této chvíli říká, že se jí 

mlynářka líbila a dokonce se s ní identifikuje. 

Magdalenka, 5 let 

Má o rok staršího bratra; je nešikovná, nesoustředěná; její vada 

zraku se projevuje na jejích činnostech.

Magdalenka je mladší sestra Fíly, který se výzkumu také zúčastnil. 

Stejně jako on byla i Magdalenka při rozhovorech kamarádská a otevřená. Při 

rozhovorech se často smála a vtipným způsobem reagovala na mnou pokládané otázky.

Přestože v případě genderově tradiční pohádky za hlavní postavu 

označuje postavu kováře Kuby a říká o něm, že byl trochu lepší než princezna, nejraději 

by Magdalenka byla právě princeznou s odůvodněním, že kvůli šatičkám a korunce. 

Postavu princezny Magdalenka zmiňuje v obou případech jako to, co se jí v přečtené 

pohádce nejvíce líbilo. V případě genderově netradiční pohádky se ale rychle opravila a 

řekla, že se jí nejvíce líbila královna. Z toho, že o této královně mluvila jako o mámě, 

lze usoudit, že tím měla na mysli matku prince Krasomila a ne zlou královnu, která 

prince nechala unést. K podobné situaci došlo i v závěru rozhovoru, kdy Magdalenka 
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řekla, princezna v pohádce byla moc hezká, a vzápětí se opět opravila: „Teda ta 

královna!“ Magdalenka tedy předpokládá přítomnost pohledné princezny v pohádce, ale 

dokáže si včas uvědomit, že v příběhu se princezna ve skutečnosti nevyskytovala. Proto 

svoje výroky mění na výroky o králově, i když královna nehrála v pohádce žádnou roli a 

ani nebyla řeč o její kráse. Stejně tak jako v případě Elinky se nedomnívám, že by se 

v tomto případě jednalo o anticipaci událostí a že královnou by tedy měla Magdalenka 

na mysli mlynářku. V případě Magdalenky je to zřejmé z výše uvedeného důvodu, že o 

královně mluvila jako o hodné mámě, měla tedy na mysli postavu královny – matku 

prince Krasomila.  

Za hlavní postavu v pohádce o mlynářce označuje Magdalenka 

prince, ale při otázce proč, krčí rameny a říká, že neví. Když by si měla vybrat, kým by 

chtěla v této pohádce být, říká, že tou hodnou královnou, tedy princovou matkou, což je 

postava, která se Magdalence nejvíce líbila, jak bylo výše uvedeno. Přestože jako hlavní 

postavu uvedla prince, v s identifikací s touto postavou jí nejspíš bránila příslušnost ke 

svému pohlaví/genderu. Co jí oproti tomu bránilo v identifikaci s postavou mlynářky se 

ukazuje v závěru rozhovoru, kdy říká, že se jí na mlynářce nelíbilo, že bojovala, což 

vysvětluje i proč, mlynářku neuvedla jako hlavní postavu příběhu. Mlynářka Běta, která 

vystupovala v pohádce, totiž nevykazovala typicky femininní prvky jako je 

nezaměřenost na vzhled nebo souboj s drakem. Zdá se, že to byla pro Magdalenku 

dostatečná překážka proto, aby se s její postavou neidentifikovala, protože odporuje její 

představě o femininitě. Je sice pravda, že Magdalenka v prvním rozhovoru říkala, že se 

jí nelíbí, když proti sobě někdo bojuje, to jí ale nebránilo v tom, aby za hlavní postavu 

v genderově tradiční pohádce označila kováře Kubu, který v pohádce také bojoval. 

Proto se nedá předpokládat, že pouze tento odpor k násilí by jí bránil v identifikaci 

s bojovnou mlynářkou, když tuto formu násilí tolerovala u kováře. Proto se spíše jedná 

o odmítání prvků násilí u ženské postavy než násilí obecně. Na základě toho tedy 

Magdalenka jako postavu, kterou by chtěla v genderově netradiční pohádce být, zvolila 

královnu - princovu matku, která neodporuje její příslušnosti k 

ženskému pohlaví/genderu a ani jejím představám o femininitě, díky čemuž si do ní 

může promítnout své vlastní představy (jako je krása), a navíc splňuje určité představy o 

jejím mocenském postavení (Takové atributy ovšem splňuje i „zlá“ královna, které 

nechala zajmout prince. Oproti princově matce byla však v příběhu vymezena jasně 

negativním způsobem). 
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Při odpovědi na otázku, jestli by se jí líbilo, kdyby o ní někdo 

bojoval tak jako v pohádce kovář o princeznu, Magdalenka říká, že ne, z důvodu, že se 

jí nelíbí, „když někdo bojuje nebo po sobě střílí“. Podobně je tomu i v druhém 

rozhovoru, kdy říká, že by se jí nelíbilo, bojovat o někoho jako bojovala v pohádce 

mlynářka o prince, opět s odůvodněním, že se jí to nelíbí. To poukazuje na to, co 

Magdalenka řekla již v průběhu rozhovoru, že se jí nelíbila postava mlynářky, protože 

bojovala. A přestože pro to samé chování má u kováře Kuby oproti chování mlynářky 

pochopení, stejně u ní přetrvává postoj, že by se jí nelíbilo, kdyby o ní někdo bojoval, 

tak jako Kuba bojoval o princeznu, což může naznačovat to, že přestože násilí v podání 

kováře toleruje, nechtěla by tohoto násilí být součástí, respektive důvodem pro násilí. 

Při otázce, zda si myslí, že by i v reálném světě, by měly „holky bojovat za kluky“ se 

dokonce začíná smát a říká, že ne, z čehož vyplývá, že taková myšlenka jí přijde 

nepravděpodobná a zároveň úsměvná.

Dominika, 6 let 

Má mladší sestru; je spolehlivá, pečlivá, kamarádská; chodí na 

balet.

Dominika působila vyzrále, neměla problémy s formulováním svých 

odpovědí. Říkala že chodí ráda na herectví. K Vánocům si přála dětský notebook na 

hraní her.

V obou pohádkách se Dominice nejvíce líbila podobná situace –

souboj hlavní postavy s postavou „zlou“, tedy souboj kováře s rytířem a souboj 

mlynářky s drakem. 

Stejně tak v obou případech považuje Dominika shodně za hlavní 

postavy ty, které byly v příběhu nejaktivnější a v příběhu vystupovaly po nejdelší dobu 

ze všech postav -  kováře Kubu a mlynářku Bětu.

Dominika tedy vnímala obě pohádky podobným způsobem. Bez 

váhání označila hlavní postavu pohádky v souladu s realitou příběhu (ve smyslu 

nejaktivnější postavy, která se zasloužila o rozuzlení zápletky). 
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K odlišnosti ve vnímání obou pohádek u Dominiky dochází až 

v případě toho, kým by si přála v daných pohádkách být. V případě pohádky O statečné 

mlynářce by chtěla Dominika být mlynářkou, tedy hlavní dívčí postavou a nejaktivnější 

postavou v pohádce vůbec. K identifikaci s hlavní postavou, ale nedochází v případě 

pohádky O statečném kovářovi, kdy by si Dominika přála být princeznou, tedy vedlejší 

postavou, která nehrála v průběhu příběhu větší roli. Z toho vyplývá, že pro Dominiku 

byla v obou případech při identifikaci s pohádkovou postavou prvořadá příslušnost ke 

stejnému pohlaví/genderu, protože ačkoliv v jednom případě si zvolila hlavní jednající 

postavu a v druhém případě vedlejší pasivní postavu, obě dvě zvolila v souladu se svým 

pohlavím/genderem. 

Při otázkách týkajících se toho, zda by se jí líbilo, kdyby o ní někdo 

bojoval tak, jak bojoval kovář o princeznu, a zda by chtěla takhle bojovat ona o někoho, 

není Dominika příliš rozhodná, ale v obou případech dává najevo, že by v takové pozici 

chtěla být. Naopak ale nesouhlasí s tím, že by měl za dívku bojovat chlapec tak, jak 

tomu bylo v jedné z přečtených pohádek. Když jí tedy pokládám otázku, jestli by to 

mělo být tak, že dívka má bojovat za chlapce, se Dominika směje a říká, že ne. Reaguje 

tedy podobně jako Magdalenka, u které také vyvolala stejná otázka smích, což tedy 

naznačuje jistou nepravděpodobnost a nepředstavitelnost situace.

V druhém rozhovoru Dominika odpovídá podobným způsobem, 

kdy souhlasně přikyvuje na otázku, jestli by se jí líbilo o někoho bojovat tak jako 

bojovala v pohádce mlynářka o prince. Když jí ale pokládám otázku, zda si myslí, že by 

to tak mělo být i v reálném světě, že by dívky bojovaly za chlapce, kroutí nesouhlasně 

hlavou a dodává, že „ňáký holky jsou docela slabý“. „Správně“ by to podle Dominiky 

mělo být tak, „že kluci by se měli prát za holky“. 

Z toho  vyplývá, že Dominika odpovídala ve dvou rovinách, kdy 

odlišovala pohádkový a reálný svět. Tak jak tomu bylo u několika předchozích dívek, 

to, že by chtěla bojovat o prince nebo že by chtěla, aby někdo bojoval o ní, poukazuje 

na to, že by se jí jednoduše líbilo účinkovat v pohádce. Obě pohádky totiž dopadly 

dobře, jak mužský hrdina, tak ženská hrdinka v soubojích zvítězili, a proto se jí líbí obě 

možnosti – ať zachraňovat, nebo být zachraňována. Dominika se vztahuje k realitě a 

říká, že by se chlapci měli prát za holky a ne naopak. Tedy jinými slovy akceptuje 

události v přečtených pohádkách, ale tím, že se smíchem odmítá to, že v reálném světe 
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by měly „správně“ dívky zachraňovat chlapce, nepředpokládá, že by tomu tak mělo být 

v opravdovém světě.

3.6. Shrnutí 

Následující tabulka shrnuje poznatky zjištěné z rozhovorů a uvádí přehled 

výroků jednotlivých dětí. V prvním sloupci jsou uvedeny jejich odpovědi na otázku, co se jim v dané 

pohádce nejvíce líbilo. V dalším sloupci jsou potom postavy, které děti uvedly jako hlavní postavy 

příběhu. Třetí sloupec prezentuje postavy, které uvedly jako ty, kterými by chtěly být, kdyby si mohly 

vybrat. Informace uvedené v těchto třech sloupcích představují výroky dětí týkající se obou pohádek. 

Čtvrtý sloupec představuje odpovědi dětí týkající se otázek přenosu situace z pohádky do reálného 

světa. Poslední sloupec nakonec uvádí zvláštnosti v interpretacích genderově netradičního příběhu.   
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Na otázku, co se dětem nejvíce na určité pohádce líbilo, chlapci 

častěji než dívky uváděly konkrétní situace; celkem tomu tak bylo u čtyřech z pěti 

chlapců. Ti uváděli buď souboj s drakem či rytířem a šťastný návrat do království. 

Nejvíce se líbilo Hlavní 

postava

Identifikace Vztah k realitě Zvláštnosti v 

interpretaci netrad. 

pohádky

Ondra Návrat princezny x 

Všechno

Kovář x Král Kovář x Král Nepřevádí do reality, na 

pohádku si můžeme pouze 

hrát

Mužské jméno prince 

uvádí v ženském tvaru

Viktor Král x Princ Kovář x neví Kovář x neví Dívky by neměly bojovat 

o chlapce

Úplné obrácení rolí v 

příběhu

Fíla Návrat princezny, 

souboj s rytířem, 

výběr truhly x 

Návrat prince

Kovář x 

Mlynářka

Kovář x Princ Líbilo by se mu bojovat o 

dívky a stejně tak, kdyby 

dívky bojovaly o něj

Racionalizace postavy 

prince 

Maťko Záchrana princezny, 

svatba x Záchrana 

prince, svatba

Kovář x 

Mlynářka

Kovář x Král Chlapci by měli bojovat o 

dívky, dívky by měly 

bojovat za chlapce

Lehká racionalizace 

situace zajetí prince

Jenda Souboj s rytířem x 

Souboj s drakem

Kovář x 

Mlynářka

Kovář x Drak Dívky mají být slabší než 

chlapci, silnější pouze 

pokud jsou starší

Silná racionalizace 

okolností zajetí prince

Terezka Princezna x Všechno 

(následně mlynářka)

- x Princezna Princezna x Šípková 

Růženka

Nechtěla by, aby o ní 

někdo bojoval; nemyslí si, 

že by dívky měly bojovat 

o chlapce

Postavu mlynářky 

zmiňuje až v průběhu 

rozhovoru

Elinka Král, princ x Princ, 

princezna

- x Princezna Šípková Růženka x 

Šípková Růženka 

(následně mlynářka)

Nelíbilo by se jí o někoho 

bojovat, ani kdyby někdo 

bojoval o ní

Postavu mlynářky 

zmiňuje až v průběhu 

rozhovoru

Janička Princezna x 

Princezna, král

Kovář x 

Princ

Princezna x Královna Chtěla by bojovat o kluky,  

právně by ale měli bojovat 

kluci o holky

Předpokládá postavu 

princezny, po 

upozornění mění na 

královnu

Magdalenka Princezna, král, zlato 

x Královna

Kovář x 

Princ

Princezna x Královna Nechtěla by o někoho 

bojovat, ani, aby někdo 

bojoval o ni

Předpokládá postavu 

princezny, ihned se ale 

opravuje

Dominika Souboj rytířem x 

Souboj s drakem

Kovář x 

Mlynářka

Princezna x 

Mlynářka

Kluci by měli bojovat za 

holky

-
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Situaci jako nejoblíbenější prvek uvedla v případě obou pohádek pouze jedna dívka. 

Všechny ostatní dívky uváděly jednotlivé postavy. Tento fakt naznačuje orientaci 

chlapců a dívek na odlišné prvky. Chlapci jsou orientováni na situace, které jsou buď 

důležitým momentem v rozuzlení příběhu nebo samotný šťastný konec. Oba druhy 

situací poukazují na aktivní činnost jednající postavy, jsou to dynamické procesy 

vyžadující vůli. V případě souboje se navíc jedná o dobrodružství a projevování 

statečnosti, v případě šťastného návratu se jedná o úspěch a sociální mobilitu. Volby 

dívek naopak poukazují na jejich orientaci na postavy, přičemž postavy, které uváděly 

často, nebyly v příběhu důležité. Téměř ve všech případech uváděly postavu z urozené 

rodiny, jedna dívka navíc konkrétně explicitně vyjádřila, že nejlepší bylo i zlato. To 

může představovat důvod orientace i ostatních dívek na členy královské rodiny. 

Urozenost je nejen spojena s krásou, ale i bohatstvím a mocí. Dívky tedy 

pravděpodobně uvažují tak, že kdo pochází z urozeného prostředí, ten/ta nemůže být 

špatný/á. Orientace dívek na důležité aspekty v pohádce je tedy odlišná od orientace 

chlapců. Toto zjištění dokládá obecný, genderově strukturovanou společností navozený, 

dichotomický princip, že aktivita náleží chlapcům a pasivita dívkám. 

Co se týče otázek týkající se převádění situace souboje do reality, 

výroky dětí byly často rozporné a protiřečily si. Je pravděpodobné, že to bylo 

způsobeno obtížností kognitivní operace, které děti v tomto věku ještě nejsou schopny 

adekvátně provést a která navíc byla posílena nevhodně zvolenou otázkou. Přesto se ale 

jisté obecné tendence daly vypozorovat. Děti v některých případech na otázku, zda si 

myslí, že by i v opravdovém světě měly dívky bojovat o chlapce jako tomu bylo 

v pohádce O statečné mlynářce, reagovaly smíchem. Představa takové situace se jim 

jevila nejen jako humorná, ale také nereálná. Na takovou otázku ale reagovaly afektivně 

nejen se smíchem, ale v jistém případě i s určitým rozhořčením, že by tomu tak nemělo 

být. Proto častěji tvrdily, že „správně“ by to mělo být tak, že chlapci by měli bojovat o 

dívky. Takový názor byl společný jak dívkám tak chlapcům. Odráží to převládající 

názor ve společnosti, že muži jsou fyzicky zdatnější než dívky. Takové výroky se 

ozývaly i z řad dětí, přestože v pohádce o mlynářce byla zachraňující postavou žena. 

Různé názory měly děti i na to, zda by si ony samy přály někoho 

zachraňovat nebo být zachraňované. Pokud děti říkaly, že by se jim to líbilo, spíše než 

na přenesení této situace do reálného života to poukazovalo na fakt, že dětem se líbila 

představa toho být v pohádce. Tomu nasvědčuje i výrok jedné z dívek, která říkala, že 
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by se v té pohádce nebála bojovat s drakem. Nebezpečné situace v pohádce se dětem 

nejeví doopravdy nebezpečné, pokud ona pohádka skončí dobře. Jiný způsob nazírání 

na tuto otázku se projevil u dalších dětí, které říkaly, že by se jim taková situace 

nelíbila. Důvod, proč tomu tak je, by se dal opět demonstrovat na jednom výroku jedné 

z dívek, která říkala, že se jí nelíbí, když se někdo pere. V tomto případě došlo 

k převedení situace z pohádky do reálného světa, kde se setkala s odmítnutím. V těchto 

otázkách se nezdálo, že by genderové aspekty hrály významnou roli, ale spíše to byl 

individuální postoj libosti či nelibosti k této situaci.   

Z rozhovorů dále vyplývá, že děti obecně měly určité potíže 

s akceptací příběhu genderově netradiční pohádky a že se k oběma pohádkám 

vztahovaly odlišným způsobem. Přestože se strategie vztahování se k pohádkám u 

každého dítěte lišily, dají se vypozorovat určité tendence typické jak pro dívky, tak pro 

chlapce. 

Dívky se zdály být při rozhovorech o genderově netradiční pohádce 

více rozporuplné než byli chlapci. Ve čtyřech případech dívky automaticky v netradiční 

pohádce předpokládaly přítomnost princezny a uvedly ji jako postavu, kterou by chtěly 

být, přestože se v pohádce princezna nevyskytovala. (Ve třech případech tři dívky 

dokonce shodně mluvily o Šípkové Růžence.)14 Svoje výroky ale většinou změnily 

samy od sebe nebo po upozornění, že princezna v pohádce nebyla. Pokud se jednalo o 

postavu mlynářky, k té se dostávaly v různých fázích rozhovoru, někdy až k samému 

konci, z čehož vyplývá, že tato postava pro ně nebyla natolik atraktivní, aby ji uvedly 

v úvodu rozhovoru, ale její přítomnost v pohádce si teprve uvědomovaly v průběhu

rozhovoru. Ukazuje se tedy, že pokud přečtený příběh je v rozporu s očekáváním dětí a 

jejich představami o klasické pohádce, jednou z možností, jak se s tím vyrovnat, je de 

facto automatické popření, které probíhá na nevědomé úrovni. To bylo v případě dívek 

prezentováno anticipováním postav prince a princezny, když tyto postavy v pohádce 

chyběly. Protože byl příběh hodně netradiční, nedokázaly se na něj adaptovat a došlo 

tedy k asimilaci, kdy si příběh přizpůsobily svým vnitřním potřebám řádu a rovnováhy.

Další průběh rozhovoru, tedy konkrétní otázky týkající se konkrétního dění v pohádce,

                                                
14 Je možné, že dívky si na tuto pohádku ve školce často hrají nebo že jim rodiče tuto pohádku doma často 
čtou. Je zajímavé, že právě postava Šípkové Růženky je u dívek tolik oblíbená. V příběhu tato princezna 
aktivně nevystupuje kromě toho, že se na počátku pohádky svou neopatrností dostane do nesnází. Její 
osud je potom naprosto v rukách zachránce, princezna nedělá vůbec nic. Její naprostá pasivita je však 
omluvitelná tím, že v podstatě nic dělat nemůže, protože je zakletá a spí. Možná to je pro dívky tolik 
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jim ale jejich asimilaci příběhu narušily. Proto se v některých případech dívky k postavě 

mlynářky dostaly až později, přičemž na jejich předchozí výroky o pohádce s její 

postavou v příběhu nepočítaly, respektive neuvědomily si ji či nepřipouštěly. 

Reakce dívek na mlynářku a její úlohu v pohádce byly 

ambivalentní. Jedna z dívek explicitně vyjádřila své antipatie k postavě mlynářky 

s odůvodněním, že bojovala, což se dá považovat jako nelibost k mužskému jednání u 

ženské hrdinky. Oproti tomu ale jedna z dívek naopak řekla, že se jí líbila mlynářka 

právě kvůli tomu, že bojovala. Z celkového počtu pěti dívek ji ale pouze jedna 

považovala za hlavní postavu v pohádce a pouze dvě dívky přímo vyjádřily, že by 

chtěly být mlynářkou, přičemž jedna z nich dodatečně. Postava mlynářky jakožto 

genderově netypická ženská hrdinka se pro dívky tedy ukázala jako poměrně 

neatraktivní. Děti tedy nevidí vzor v postavách, které jim nemohou nabídnout to, na co 

jsou zvyklé a čemu jsou naučené, že by měly vyžadovat. Jak se ukázalo, dívky od svých 

vzorů očekávají především fyzickou atraktivitu, ale svým způsobem i pasivitu. Jejich 

silná orientace na postavy princezen tomu nasvědčuje. Postava mlynářky ani jednomu 

z těchto elementů neodpovídala. Je sice pravda, že na konci příběhu dosáhla posunu 

v sociální stratifikaci a také určitého mocenského postavení, její spíše mužské 

charakteristiky a gender ale převážily jako prvky, které dívkám v identifikaci s touto 

postavou zabránily.  

Proto dívky v dalších případech své vzory našly v jiných ženských 

postavách – v jednom případě to byla v pohádce nepřítomná princezna, v dalších dvou 

to byla postava hodné královny. Postava hodné královny se dá vnímat jako neutrální, 

v pohádce nehrála prakticky žádnou roli, dívkám ale dala možnost ztotožnit se s ní, 

protože neodporovala představám o femininitě tak jako postava mlynářky, a navíc 

splňovala faktor právě mocenského postavení, který je pro děti hledající osobu, s kterou 

se mohou ztotožnit, také důležité. 

Co se týče genderově tradiční pohádky, dívky byly při volbě 

postavy, kterou by chtěly být, o poznání jednotnější. Všechny se vyjádřily, že by chtěly 

být princeznou. Jedna z dívek opět uvedla postavu princezny Růženky, v tomto případě 

to ale přečtenému příběhu vzhledem k určité podobnosti obou příběhů neodporovalo 

natolik jako tomu bylo v případě pohádky o mlynářce. Také v označování hlavní 

                                                                                                                                              
lákavé, že jejich život je v rukách statečného zachránce, což na ně může působit romanticky a zároveň i 
uklidňujícím pocitem, že i přes pasivní počínání mohou dostát šťastného konce.
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postavy se v případě genderově tradiční pohádky dívky více shodovaly, postavu kováře 

v této souvislosti uvedly tři z nich. Své výroky v rozhovorech o této pohádce dívky 

neměnily, byla tedy pro ně srozumitelnější v tom smyslu, že neodporovala jejich 

zažitým představám o rozdělení úloh postav v pohádkových příbězích. 

Co se týče chlapců, ti na genderově netradiční pohádku reagovali 

aktivnějším způsobem, respektive s výkladem pohádky pracovali mnohem více než 

dívky. To může znamenat, přestože častěji než dívky odpovídali v souladu s příběhem, 

že pro ně pohádka byla problematičtější než pro dívky. 

U chlapců se daly vypozorovat dvě tendence ve způsobu 

zpracovávání genderově netradičního příběhu. Jednou z nich bylo popření, které se 

projevilo nejvíce u jednoho z chlapců, který nerespektoval realitu příběhu a postavy při 

svém výkladu zaměnil tak, že pohádka genderovým stereotypům neodporovala. Příběh 

o zachraňovaném princi, kterého se vydala osvobodit mlynářka, byl pro něj natolik 

nepřijatelný, že si pohádku upravil do takové podoby, která pro něj byla akceptovatelná 

a tedy v souladu s pohádkami, na které je zvyklý. Podobná strategie se dala částečně 

vypozorovat u dalšího chlapce, který postavu mlynářky vůbec nezmínil, místo toho 

kladl důraz na postavu krále a jeho mocenské postavení. Tento chlapec dokonce vyjádřil 

svou nelibost vůči postavě prince a označil ho ženským jménem. Pokud je tedy příběh 

pro dítě takovýmto způsobem nepřijatelný a k akomodaci na příběh nedochází, může u 

něj dojít k takovémuto procesu asimilace mající podobu popření reality „rafinovaným“ 

způsobem, který zachová formální stránku příběhu (situace), ale přizpůsobí vlastním 

potřebám podobu účinkujících postav. Příběh v takové pozměněné podobě si zachová 

všechny důležité prvky a zároveň je v souladu s očekáváním dítěte. Nutno zdůraznit, že 

tento proces se odehrává na nevědomé úrovni, dítě si toho, že si zkresluje objektivní 

vnější realitu, není vědomo.

U dalších třech chlapců byla znát tendence vypořádat se 

s genderově tradičním příběhem za pomoci racionalizace. Všichni tito chlapci shodně 

označili mlynářku jako hlavní postavu pohádky, akceptovali tedy její přítomnost a úlohu 

v příběhu. Jako postavy, kterými by chtěli být, ale označili postavy jiné, a to ty, které 

měly mocenské postavení. Pokud mocenské postavení těchto postav nebylo v pohádce 

vyjádřeno, chlapci jim takové charakteristiky připsali. Dva z nich dokonce, v různé 

míře, hledali vysvětlení, proč se princ v příběhu zachoval takovým způsobem, což 
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nasvědčuje tomu, že vidět prince v takové pozici pro ně bylo nepřirozené a 

problematické a vyvolávalo  v nich otázky. V tomto případě nemá proces asimilace 

příběhu takovou skrytou podobu jako tomu bylo v předchozích případech popření. Ani 

v tomto případě si ale děti nebyly vědomy toho, že takovou racionalizací se snaží si 

zachovat svoje sebepojetí a s tím i spojený jistý stupeň sebehodnocení, který by byl bez 

asimilace příběhu ohrožen (díky postavení prince v pohádce). Určitým způsobem tedy 

akceptovaly realitu příběhu, ale tuto realitu následně upravily ve prospěch svým 

potřebám. 

V případě genderově tradiční pohádky se ale u chlapců tendence 

popření nebo racionalizace příběhu nevyskytovala. Stejně jako dívky i chlapci byli 

ohledně výroků o této pohádce jednotnější. Čtyři z pěti chlapců shodně označili jako 

hlavní postavu příběhu kováře a všichni chlapci se vyjádřili, že by chtěli být právě touto 

postavou. Díky tomu, že v pohádce měli vzor, s kterým se mohli ztotožnit, v nich 

pohádka nevyvolávala žádné individuální strategie hledání vzoru, potažmo strategie, jak 

se s příběhem vypořádat. 

Přestože žádné z dětí nezvolilo jako postavu, kterou by chtělo být, 

postavu opačného pohlaví/genderu, chlapci více než dívky projevovali nelibost 

k opačnému pohlaví/genderu, což se projevovalo i nelibostí k chování s femininními 

prvky. Dva chlapci dokonce explicitně vyjádřili, že by si nepřáli být ženskou postavou. 

V případě, že chlapci cítili, že je postavení jejich pohlaví/gender prostřednictvím úlohy 

genderově netradiční postavy prince ohroženo, příběh zpracovali tak, aby byl pro ně 

akceptovatelný a zachoval jim určitý pocit sebeúcty. Pohádka o mlynářce tedy pro ně 

znamenala jisté ohrožení maskulinní role a s ní spojených privilegií.

V případě dívek se ukázalo, že postava mlynářky pro ně nebyla 

příliš atraktivní. Z faktu, že s postavou princezny z genderově tradiční pohádky se dívky 

identifikovaly všechny a s postavou mlynářky pouze některé, vyplývá, že pro dívky byla 

důležitější krása dané postavy než její aktivita a hrdinství. A protože v pohádce o 

mlynářce taková ženská postava chyběla, tato pohádka pro dívky znamenala určité 

ohrožení stejně tak jako pro chlapce, i když ne tak výrazné. 

Jak chlapci tak dívky byli konfrontováni s informacemi, které byly 

v rozporu s jejich očekáváními a de facto i sebepojetím ve smyslu ohrožení netradičními 
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postavami příslušnících k jejich pohlaví/genderu svých rolí, jejichž plnění je pro ně 

kvůli procesu odměn a trestů žádoucí. Taková konfrontace s protichůdnými 

informacemi se nazývá kognitivní disonance (Heiss, 1981). Kognitivní disonance je 

nejen příčinou pochybností a zmatení, které mohou vést k narušení rovnováhy vnímání 

světa, ale také, pokud má hodnotící charakter, mohou vyústit ve snížení sebehodnocení 

jedince. V případě přečtení genderově netradičního příběhu, aby děti tomuto snížení 

sebehodnocení zabránily, se uchylují k využití individuálních kognitivních strategií 

zpracování daného příběhu. Jednou z těchto strategií je nahlížení na pohádku optikou, 

která u nich byla vybudována nejen zkušenostmi s tradičními pohádkami, ale vůbec 

genderově strukturovanou realitou vůbec. Jinými slovy genderově netradiční příběh 

popřou tím, že ho prezentují (a zároveň vnímají) jako tradiční. Role pohádkových 

postav buď zamění, nebo automaticky předjímají postavy, jejichž přítomnost v pohádce 

by odpovídala právě jejich zaběhnutým schématům. Další možností jak naložit 

s hrozícím snížení sebehodnocení je zmíněná racionalizace příběhu a hledání logických 

příčin jak rozporuplných informací tak i odůvodnění svého rozporuplného jednání.  

Genderově netradiční pohádka ale nejen ohrožuje sebepojetí dítěte, 

ale také jeho potřebu konsenzu v představách o světě. Socializační faktory, aby plnily 

svůj cíl, musí být v určitém souladu a podávat ucelené informace o světě. Jakmile je 

tento konsenzus narušen tím, že určitá oblast hrající roli v prezentování sociální reality 

se vymyká těm ostatním, dochází k její eliminaci, odmítnutí. Konkrétně, aby genderově 

netradiční pohádky mohly mít socializační účinek ve smyslu nabourávání rigidní 

genderově strukturované společnosti, musí být podpořeny i jinými, pro děti 

významnými, oblastmi. To ostatně ukázaly i některé výzkumy (Blakemore, Berenbaum 

a Liben, 2009), které potvrdily určitý vliv genderově netradičních příběhů na děti, které 

se tak staly ve svém jednání méně genderově stereotypní. Tento vliv však neměl 

dlouhého trvání právě z důvodu, že byl ostatními socializačními faktory podporující 

stereotypní schémata utlačen do pozadí a o svou hodnotu tak přišel. 

Příslušnost ke svému pohlaví/genderu se při hledání vzorů, 

s kterými se děti dokáží identifikovat, ukázala jako významnější než charakteristiky a 

činnosti, které jsou dětem na postavách sympatické, pokud jsou tyto postavy opačného 

pohlaví/genderu. Kromě tohoto znaku je pro děti velmi důležitá i moc. Ve většině 

případů je právě mocenské postavení nejdůležitějším faktorem dětí při volbě postavy 

pro identifikaci. Orientace dětí na bohatství a moc jsou často prezentovány důrazem dětí 
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na zlato nebo také korunu, která symbolizuje majestát. V některých případech důležitým 

znakem může být i věk postavy, který rozhoduje o údělu postavu. Všechny tyto faktory 

nakonec tvoří rozhodující prvky při sociální stratifikaci.   

Přestože tedy příslušnost k pohlaví/genderu není jediným faktorem 

ovlivňujícím sociální stratifikaci, z výzkumu vyplývá, že je faktorem velmi důležitým a 

při nahlížení na mužské a ženské vzory, a jejich úlohu/postavení s tím související, 

zásadním. 

3.7. Diskuze

Genderově netradiční pohádky, protože jsou v rozporu s předešlými 

zkušenostmi dětí, vyvolávají v nich kognitivní disonanci, která vede k individuálním 

strategiím, kterými se snaží daný příběh uchopit. Takové pohádky jsou pro ně 

problematické, vyvolávají v nich zmatení nebo odpor, což dokládá, že společnost je 

opravdu genderově strukturovaná. Pokud je určitý socializujíc faktor v nesouladu 

s ostatními, které převažují, u dětí to vyvolává specifické obranné mechanismy. V tomto 

případě je to žánr pohádky, který dětem zprostředkovává objektivní sociální realitu. 

Pohádky jsou zpravidla velmi genderově stereotypní, ženské postavy upozaďují, 

mužským nabízejí více možností. Samotné individuální strategie dětí nahlížení na 

genderově netradiční pohádky nejsou v mně dostupné odborné literatuře známé, a proto 

tento výzkum není podloženy konkrétními poznatky z jiných výzkumů. 

Při identifikaci s postavou hraje pro děti největší roli to, zda přísluší 

stejnému pohlaví/genderu. Stejně tak jsou pro ně i důležitým vodítkem mocenské prvky. 

Dívky jsou hodně orientovány na fyzickou atraktivitu ženských postav, výskyt takové 

postavy v pohádce je pro ně důležitá. Výsledky tohoto výzkumu jsou tedy v souladu 

s poznatky, které přinesly Baker-Sperry a Grauerholz (2003) a dokazují orientaci děvčat 

na krásné ženské postavy. Jejich přítomnost dokonce v pohádce přímo anticipují, což je 

výsledek jejich zkušeností s tradičními pohádkami. Pokud jim takový vzor v pohádce 

chybí, volí jiný, zpravidla pasivní a pokud možno mocný. 
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Chlapci jsou oproti tomu orientováni na aktivitu postavy 

s maskulinními prvky, která je hybatelem příběhu. Pokud jim takový mužský vzor 

v pohádce chybí, realitu příběhu popřou a upraví ve prospěch svých potřeb. Pokud 

příběh akceptují, ztotožňují se s takovými postavami, které splňují v první řadě 

příslušnost ke stejnému pohlaví/genderu a které vykazují mocenské postavení. V tomto 

případě orientace na aktivitu hlavní postavy ustupuje do pozadí, pokud je tato aktivní 

postava v rozporu s jejich pohlavím/genderem. U dívek je tomu podobně - přestože 

určitá pohádka nabízí dívkám možnost ztotožnit se s hlavní hrdinkou příběhu, která by 

pro ně mohla být atraktivní ve smyslu aktivního vystupování, dívky o tuto postavu 

nejeví zájem, pokud tato postava vystupuje v netradiční ženské roli, především pokud 

není kladen důraz na její fyzickou krásu. Ta je pro ně totiž důležitější než například 

možnost sociální mobility a možnost svobodných voleb. Tyto možnosti prožívání spolu 

s pohádkovou postavou jsou tedy typicky určeny chlapcům, dívky je většinou odmítají.

Orientace dětí na určité pohádkové postavy koresponduje 

s poznatky z odborné literatury, které se týkají výběru vzorů dětí pro identifikaci 

obecně. Vzor se nesmí chovat v nesouladu s tím, co se od něj na základě jeho 

pohlaví/genderu očekává. Naopak vzor se stává atraktivnějším, pokud je v mocenském 

postavení. Takové zjištění přináší například Blakemore, Berenbaum a Liben (2009) či 

Renzetti a Curran (2003).  

Z výsledků výzkumu lze usoudit, že pohádky nemají zcela zásadní 

vliv na genderovou socializaci dětí a jejich budování genderově stereotypní optiky. Jsou 

„pouze“ dalším socializačním faktorem, který takové vnímaní světa v nich podporuje. 

Přestože jsou dětem poskytnuty alternativní vzory, které by jim umožnily uvolnit jisté 

napětí a vymanit se ze svých rigidních rolí, děti na takovou možnost nepřistoupí, pokud 

jsou takové vzory ve velkém nesouladu s běžnými schématy a nemají pro své 

opodstatnění další podporu v jiných socializačních faktorech vykazující nestereotypní 

schémata. Osobně se domnívám, že genderově netradiční pohádky (nebo jakékoliv 

socializační faktory, které jsou genderově nestandardní) mohou dokonce u dětí jejich 

genderově stereotypní vnímání světa podpořit a utvrdit, pokud nemají dostatečnou 

oporu. Zvláště jedná-li se o pohádky s tak nezvyklým příběhem, jako byla ve výzkumu 

využitá pohádka O statečné mlynářce. Ta neměla za úkol mít výchovný účinek na děti, 

ale svou „radikálností“ vyvolat v dětech reakce,  ze kterých by se daly vypozorovat 

jejich postoje vůči netradičním příběhům. Netradiční příběhy mohou hrát v genderově 
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nestereotypním socializačním procesu úlohu tehdy, pokud nebudou takto vyhraněné, a 

především pokud budou podpořeny podobnými tendencemi i z jiných oblastí, jak bylo 

uvedeno. Podobné závěry o působení genderově netradičních pohádek na děti a nutnosti 

udržování těchto schémat i v jiných oblastech, aby byly účinné, vyvozují i Blakemore, 

Berenbaum a Liben (2009).  

Následné diskuze s dětmi o pohádce by mohly napomoci napravit 

jisté nesrovnalosti v příběhu ve vnímání dětí, ale jeví se mi jako nedostačující (pro 

mnohé by to mohlo znamenat i připravit pohádky o své kouzlo). Změna v nazírání dětí 

na úlohu mužů a žen v genderově strukturované společnosti nemůže být navozena 

pouhými pohádkovými příběhy, ale především musí být podpořena osobními příklady 

dospělých, jejichž chování by dětem ukázalo, že genderově netradiční příběh 

neznamená nereálný příběh.  

4. Závěr

V této práci jsem se snažil poukázat na různé přístupy týkající se 

problematiky vztahu genderu a pohádek a snažil se shrnout poznatky, které odborná 

literatura na toto téma poskytuje. Domnívám se, že je důležité předložit, co nejvíce 

informací, které nemusí být na první pohled k tomuto tématu tolik relevantní. Přesto 

samotné pozadí pohádkového žánru, způsobu dětského myšlení a genderová socializace 

jsou pro studium tohoto problému důležité. 

Nesnažil jsem se upozadit žádný z přístupů. Konkrétně 

psychologické výklady pohádek, se domnívám, mají pevné místo na tomto poli 

působení. Pokusil jsem ale tento přístup konfrontovat s přístupem jiným a nabídnout 

odlišný pohled. Nebylo úkolem práce hodnotit přítomnost univerzálních fenoménů, 

které jsou podle některých psychologických teorií v pohádkách přítomny, ale poukázat 

na to, že pohádky mohou produkovat genderové nerovnosti a neznevýhodňovat pouze 

dívky, ale samozřejmě i chlapce tím, že jim nabízí rigidní vzory. Řečeno konkrétnějším 

jazykem, nemyslím si, že archetypy jsou stereotypy a nevedou ke znevýhodňování a 

odlišným sociálním možnostem ve společnosti na základě pohlaví/genderu. Podle mého 

názoru to ale pohádky činí a proto jsem se na toto téma pokusil zaměřit. 
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Při psaní práce jsem zjistil, že vztah výše zmíněných odlišných 

přístupů je složitý, ale zároveň i velmi zajímavý. Tomuto tématu samotnému by se dal 

věnovat mnohem větší prostor, ale to nebylo předmětem této práce. Rozhodně by ale 

práce většího rozsahu pojednávající o tomto vzájemném vztahu přístupu zohledňující 

univerzální fenomény v pohádkách a přístupu zohledňující vliv sociálních faktorů na 

podobu pohádek, byla přínosná a pro oblast psychologických výkladů pohádek důležitá.

Osobně pro mě bylo vypracovávání práce velmi přínosné. Jednak 

jsem nabyl mnoho nových poznatků a také se zorientoval se v zahraničí literatuře 

věnované tomuto tématu. Stejně tak i práci v térénu považuji za velmi přínosnou. Práce 

s dětmi tohoto věku byla pro mě nová a ukázala mi konkrétní úskalí, kterých jsem si 

předem nebyl vědom. Stejně tak mi možnost povídat si s dětmi o pohádkách ukázala, 

jak jsou pohádky pro děti důležité a umožnilo mi to na dané téma nahlížet i jinou 

optikou než pouze skrze odborné texty. 

Výzkum, který jsem provedl, nepřináší pro tuto problematiku nic 

nového, což ani nebylo mým cílem, ale pouze konstatuje poznatky známé ze zahraničí a 

aplikuje je na české prostředí. Přesto zachycení a popsání individuálních strategiích, 

jakými děti nahlížejí na genderově netradiční příběhy, by mohlo pro zkoumání oblasti 

genderové socializace a pohádkového žánru samotného nějakým způsobem přínosné, 

protože osobně mi není známý žádný podobný výzkum.

Spíše než apelovat na „správnost“ výchovného procesu, který 

v dnešní společnosti převládá, a hodnotit ho, jsem se snažil poukázat na důsledky, které 

má a které nemusí být vždy zřejmé.Pohádky jsou dětmi, a nejen dětmi, velmi oblíbené. 

Na poli výchovy mají nezanedbatelnou funkci. Klasické příběhy, které všichni známe, 

mají velkou tradici a jsou pevně zakořeněné v kulturním dědictví. Nejsou ale špatné 

proto, že produkují genderově strukturovanou realitu. Protože jsou výtvorem lidí, pouze 

reprodukují to, co se okolo nás děje. A pokud bychom právě to, co se okolo nás děje, 

vnímali jako problémové a chtěli to změnit, vyprávět dětem genderově netradiční 

pohádky nestačí.           



83

Použitá literatura

BAKER-SPERRY, Lori; GRAUERHOLZ, Liz. The Pervasiveness and Persistence of 

the Feminine Beauty Ideal in Children's Fairy Tales. Gender and society. October 2003, 

Vol. 17, No. 5, pp. 711-726,  dostupný z WWW (JSTOR): 

http://www.jstor.org/stable/3594706 ISSN 1552-3977.

BENEŠOVÁ, Alena. Děti a pohádky. In ČERVENKA, J. O pohádkách. Praha: Státní 

nakladatelství dětské knihy, 1960. s. 204-226 

BENOVÁ, Marie. K psychologii pohádky. In ČERVENKA, J. O pohádkách. Praha: 

Státní nakladatelství dětské knihy, 1960. s. 227-241. 

BETTELHEIM, Bruno. Za tajemstvím pohádek : Proč a jak je číst v dnešní době.

Praha: Lidové noviny, 2000. 335 s. ISBN 80-7106-290-1. 

BLAKEMORE, Kudith E. O.; BERENBAUM, Sheri A.; LIBEn, Lynn S. Gender 

development. New york: Psychology Press, 2009. 519 p. ISBN 978-0-8058-4170-1.  

http://www.jstor.org.ezproxy.is.cuni.cz/stable/3594706


84

ČERNOUŠEK, Michal. Děti a svět pohádek. Praha: Albatros, 1990. 187 s. ISBN 80-00-

00060-1 

ČERVENKA, Jan. Pohádka a výchova dítěte. In ČERVENKA, J. O pohádkách. Praha: 

Státní nakladatelství dětské knihy, 1960. s. 261-300.

DETLOR, Thelda. A fresh look at fairy tales: a thematic unit exploring gender bias in 

classic stories. New York: Scholastic Professional Books, 1995. 80 p. ISBN 0-590-

25107-4.

FRANZ, Marie-Louise von. Psychologický výklad pohádek: Smysl pohádkových 

vyprávění podle jungovské archetypové psychologie. Praha: Portál, 1998. 184 s. ISBN 

80-7178-260-2

HEISS, Jerold. The social psychology of interaction. New Yersey: Prentice-Hall, Inc., 

1981. 358 p. ISBN 0-13-817718-x

HORÁK, Jiří. Česká pohádka v lidové a sběratelské tradici. In ČERVENKA, J. O 

pohádkách. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1960. s. 25-62

CHALOUPKA, Otakar. Příruční slovník české literatury: Od počátků do r. 1945. Praha: 

Adonai, 2001. 599 s. ISBN 80-86500-21-7. 

JARKOVSKÁ, Lucie. Role pohádek a dětské literatury v reprodukci genderových 

nerovností. In NOSÁL, I. Obrazy dětství v dnešní společnosti: Studie ze sociologie 

dětství. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 57-64. ISBN 80-86598-80-2.   

LANGMAIER, Josef; KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie. Praha: Grada 

publishing, 1998. 343 s. ISBN 80-7169-195-X. 

LINDSEY, Linda L. Gender roles: A sociological perspective. New Jersey: Prentice-

Hall, Inc., 1997, 452 p. ISBN 0-13-533-621-X.



85

LUŽÍK, Rudolf. Pohádka a dětská duše: Několik poznámek k problematice lidové 

pohádky. Praha: Nakladatelství Václav Petr, 1944. 32 s. 

MAKOVSKÁ, Zuzana. Výchovné akcenty v tradičních a autorských pohádkách 

(bakalářská práce). Brno: Masarykova univerzita, 2006. 

MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody psychologického výzkumu. Praha: 

Grada Publishing, 2006. 332 s. ISBN 80-247-1362-4.

MOŽNÝ, Ivo. Kapitoly ze sociologie rodiny. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1987. 143 
s.

PIAGET, Jean; INHELDEROVÁ, Bärbel. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2000. 143 

s. ISBN 80-7178-407-9.

PROPP, Vladimir N. Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany: H&H, 2008. 343. s. 

ISBN 987-80-7319-085-9.

PŘÍHODA, Václav. Ontogeneze lidské psychiky I.: Vývoj člověka do patnácti let. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 461 s.  

RENZETTI, Claire M.; CURRAN Daniel J. Ženy, muži a společnost. Praha: 

Nakladatelství Karolinum, 2003. 642 s. ISBN 80-246-0525-2.

ŠMAHELOVÁ, Hana. Návraty a proměny. Praha: Albatros, 1989. 232 s. 

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. Praha: Karolinum, 1997. 353 s. ISBN 

80-7184-317-2.

ZIPES, Jack. Breaking the magic spell: Radical theories of folk & fairy tales. Kentucky: 

The University Press of Kentucky, 2002, 278 p. ISBN 0-8131-9030-4.

ZIPES, Jack. Fairy tales and the art of subversion: The classical genre for children and 

the process of civilization. New York: Routledge, 1991. 214 p. ISBN ,-415-90513-3.



86

ZIPES, Jack. Why fairytales stick: the evolution and relevance of genre. New York: 

Routledge, 2006. 331 p. ISBN 0-415-97780-0. 

ZORMANOVÁ, Lucie. Genderové stereotypy v tradičních českých pohádkách. 

Komenský : Časopis pro učitele základní školy. 2006, roč. 131, č. 2, s. 25-27. ISSN 032

Přílohy

1. Přepis rozhovorů s dětmi o pohádkách

1.1. Rozhovory o pohádce O statečném kovářovi

Viktor, 5 let 

M: Dobrý?
V: Dobrý!
M: Líbilo se ti to?
V: Hmm.
M: A co se ti líbilo nejvíc?
V: Hmm… hmm… (rozmýšlí se) Ten král!
M: Ten král?
V: Hmm.
M: Jo? A Proč?
V: Hmm… hmm… hmm…(přemýšlí) Že král má korunu a jejich koruna se mi líbí!
M: Královi.
V: Hmm.
M: Že má korunu, jo?
V: Hmm.
M: A je i něco, co se ti v tý pohádce moc nelíbilo?
V: Že ten černokněžník vzal tu princeznu.
M: Hmm. To jo, no. To je zlej černokněžník, no… Hele, a kdo byl pro tebe hlavní 

hrdina v tom příběhu, nebo hrdinka? Hlavní postava v tom příběhu.
V: Hmm… hmm… (přemýšlí)
M: Kdo tam byl ten hlavní, ta hlavní postava v tý pohádce?
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V: … kovář!
M: Kovář Kuba, že jo?
V: Hmm.
M: A proč?
V: (dlouho přemýšlí)
M: Proč si to myslíš?
V: (dlouho přemýšlí)
M: Že byl statečnej, viď?
V: Hmm.
M: A zachránil princeznu.
V: No.
M: A kdyby sis měl vybrat, jakou tou postavou v tý pohádce bys chtěl bejt, kdybys 

mohl?
V: Král.
M: Král? A proč? Kvůli tý koruně?
V: Hm!
M: A ještě kvůli něčemu jinýmu?
V: Kubovi.
M: Kvůli Kubovi?
V: Hmm. Kubovi!
M: Že bys chtěl bejt Kuba?
V: Hm.
M: Jo? A proč?
V: Že zachránil princeznu.
M: No vidíš. A jakej podle tebe teda byl ten Kuba, ten kovář? Co si o něm myslíš? Jakej 

byl?
V: Dobrej!
M: Dobrej, že jo.
V: Hm!
M: A jakej ještě?
V: Statečnej.
M: Statečnej, že jo? 
V: Hm.
M: A ještě tě něco napadne o kovářovi?
V: Mmm… už ne.
M: Už ne. A co princezna? Jaká byla princezna?
V: Dobrá!
M: Dobrá?
V: Hmm.
M: A tak si myslíš, že v tý pohádce se chovali všichni tak jak měli? Nebo poradil bys 

jim něco, jak by se měli chovat jinak? Nebo myslíš, že to bylo dobrý?
V: Hmm.
M: Dobrý to bylo, jo?
V: Hm!
M: Hele, a to, líbilo by se ti takhle někdy bojovat o princeznu jako bojoval kovář Kuba?
V: Jo.
M: Jo?
V: Jo. (zasměje se)
M: Hele, a myslíš si, že by to mělo bejt takhle jako v opravdovým světě, aby ten...
V: …kovář. (doplňuje)



88

M: .. aby ten muž, ten kovář bojoval o tu princeznu? Takhle aby to bylo i u nás ve 
světě?

V: (kroutí hlavou)
M: Ne? 
V: To ne.
M: Jenom v pohádce?
V: Hmm.
M: A tak jak by to mělo bejt u nás? Takhle, jak tady my žijem…
V: (rozmýšlí se)
M: Že by mohla i princezna bojovat o kováře?
V: Né! (tónem jako, že je to samozřejmá věc) 
M: Proč ne?
V: No, no, je hodná.
M: Je hodná… A tak proč by nemohla bojoval o kováře?
V: (přemýšlí)
M: Myslíš, že ne?
V: Myslím, že ne! (rozhodně) 
M: Hele a líbilo by se ti, kdyby se všichni tady, jako my, kdyby jsme se chovali jako ty 

lidi v tý pohádce?
V: Jo?
M: Jo?
V: Hm.
M: Bylo by to dobrý jo? (oba smích)
M: A nechtěl bys mi o tý pohádce ještě něco říct? Ještě jednou, co se ti tam teda líbilo? 

Co si říkal? Co bylo nejlepší na tý pohádce?
V: Ta princezna a ještě ten král. A ještě ta princezna.
M: Ta princezna taky, jo? A proč princezna byla dobrá?
V: No, ona má taky korunu!
M: Taky má korunu, jo? (smích)
V: Hm!
M: Takže ty bys chtěl mít taky korunu, jo?
V: Hm.
M: Jo?
V: Třeba.
M: A už si takhle o ňákou holku bojoval, jak bojoval kovář o Jarmilku?
V: Ještě ne.
M: Ještě ne.. A chtěl bys?
V: Hm.

Dominika, 6 let

M: Líbila se ti ta pohádka?
D: (přikyvuje)
M: Jo? A co se ti líbilo nejvíc?
D: Nejvíc se mi líbilo… (dlouho přemýšlí) Jak ten Kuba toho rytíře praštil do nohy. 
M: Líbilo se ti to, jo? Hele, a ještě něco se ti tam líbilo v tý pohádce?
D: (přemýšlí) Jak ta princezna měla hezký bílý šaty.
M: Jo, hm. Tak jo... Hele, a je tam něco co se ti v tý pohádce nelíbilo?
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D: (přemýšlí)
M: Bylo tam něco takovýho… co bylo nehezký… co se ti nelíbilo? 
D: (mlčí)
M: Nevíš? Tak to nevadí. Hele, a kdo byl pro tebe hlavní hrdina, nebo hrdinka v tom 

příběhu? Hlavní postava…
D: Ten Kuba.
M: Kovář Kuba. A proč?
D: Protože… byl silnej. 
M: Byl silnej a statečnej, že jo? A kdyby sis měla vybrat, jakou tou postavou v tý 

pohádce bys chtěla bejt, kdybys mohla?
D: Tou princeznou.
M: Princeznou, jo? A proč? Kvůli korunce?
D: Protože by jsem měla hezké šaty.
M: Hezký šaty, jo? Hele a kterou tou postavou bys zase bejt nechtěla?
D: Tim rytířem.
M: Tim zlym rytířem. A ještě někym?
D: Tim černokněžníkem.
M: Protože byli zlý, viď? A jakej byl podle tebe ten kovář… ten Kuba, jakej byl? Co 

bys o něm takhle řekla, o Kubovi?
D: (něco zamumlá)
M: Byl asi statečnej, viď? A silnej…  a co ještě?
D: Ještě mel velký kladivo.
M: Měl velký kladivo že jo. A ještě něco… o Kubovi? … Ne?
D: Že byl tak statečnej a porazil toho rytíře.
M: A zase… jaká byla princezna? Ta Jarmilka, jaká byla?
D: Podle mě měla tu korunku… takovou zlatou… a na tý korunce diamanty.
M: Diamanty, jo? A myslíš, že se v tý pohádce chovali všichni správně, tak jak měli? 

Kdybys jim mohla poradit, aby se chovali jinak, co bys jim poradila a komu? … 
Nebo myslíš, že to bylo v pořádku?

D: Myslim, že to bylo v pořádku.
M: A líbilo by se ti, kdyby takhle o tebe někdo bojoval, jako bojoval ten kovář o tu 

princeznu Jarmilku? Líbilo by se ti to?
D: (kýve hlavou)
M: Jo? A chtěla bys ty takhle o někoho bojovat?
D: Hmm.
M: Jo? A myslíš, že by to mělo bejt i takhle u nás, jako v opravdovym světě, jako to 

bylo v tý pohádce, jak se tam chovali ty lidi?  Bylo by to dobrý, kdyby to bylo tady 
u nás jako v tý pohádce?

D: (dlouho mlčí a potom kroutí hlavou)
M: Nebylo?
D: (kroutí hlavou)
M: Že jo? Já jsem si to myslel. A myslíš, že by to mělo bejt tak i tady u nás u lidí, že by 

ten muž měl bojovat za svojí ženu, tak jako v tý pohádce bojoval kovář za tu 
princeznu? Že ten kluk musí bojovat za tu holku, do který je zamilovanej?

D: Kroutí hlavou.
M: Ne? Tak jak by to mělo bejt? Má holka bojovat za kluka?
D: Ne. (směje se) 
M: Ne? Ale ani kluk za holku?
D: (Lehce kýve hlavou na souhlas) 
M: Kluk za holku, jo? Jo? Tak jo.
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Jenda, 6 let

M: Tak co, líbila se ti to - ta pohádka?
J: Hm.
M: A co se ti líbilo nejvíc?
J: Ten konec.
M: Ten konec, že to dobře dopadlo, jo?
J: Hm.
M: A ještě něco se ti tam líbilo?
J: Jak dostal ránu ten rytíř do druhý nohy.
M: Jo? A ještě něco?
J: Už nic.
M: A bylo tam něco, co se ti zase nelíbilo?
J: Jak… Jak ten začátek se mi nelíbil.
M: Jak to?
J: No protože jí vzal ten černokněžník.
M: Hmm... Hele, a kdo byl podle tebe hlavní hrdina, nebo hrdinka v tom příběhu? 

Hlavní postava v tý pohádce…
J: Ten Kuba.
M: Ten Kovář Kuba, že jo?
J: Hm.
M: A proč? Proč myslíš, že byl?
J: Nevim.
M: Byl statečnej, ne?
J: Hm.
M: A kdyby sis měl vybrat, jakou tou pohádkovou postavou bys chtěl bejt?
J: Kubou.
M: Kubou? A proč?
J: (mlčí)
M: A kym bys bejt nechtěl zase?
J: Tou princeznou. (zasměje se)
M: Nechtěl bys bejt princeznou jo? (lehký smích) Jak to?
J: Protože nechtěl bych být holka (směje se)
M: Aha. A myslíš, že všichni v tý pohádce se chovali správně?
J: (kýve hlavou).
M: Jo? Takže nikomu bys neporadil, aby se chovali jinak? … A líbilo by se ti takhle 

bojovat o princeznu, jak bojoval ten kovář? 
J: (kýve hlavou)
M: Jo? A kdyby princezna bojovala o tebe?
J: (kroutí hlavou a usmívá se)
M: To ne? Ne?
(Oba smích) 
M: Jak to?
J: Nevim.
M: Hm. A myslíš, že by to mělo bejt i tady u nás, jako v tom opravdovym světě, že  

muž by měl bojovat o ženu?
J: Ne.
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M: Ne? To ne… A líbilo by se ti, kdybychom se všichni chovali tak, jak se chovali v tý 
pohádce?

J: (přikyvuje)
M: Bylo by to dobrý?
J: Hm. 

Elinka, 5 let

M: Líbilo se ti to?
E: (přikyvuje)
M: A co se ti líbilo nejvíc?
E: Tu princeznu.
M: Ta se ti líbila nejvíc? A proč?
E: Protože mam ráda princezny.
M: Jo? A co se ti tam nelíbilo v tý pohádce?
E: Mě tam líbil ten král a eště ten princ. Ten princ, který zachránil princeznu.
M: To se ti líbilo. A co se ti tam nelíbilo?
E: Ten černokněžník a ten velký rytíř s tím velkým mečem.
M: Hm… A kdyby sis měla vybrat, jakou tou pohádkovou postavou bys byla v tý 

pohádce, kdybys mohla?
E: Radši Růženka.
M: A v týhle pohádce o tom kovářovi a princezně Jarmilce?
E: (mlčí)
M: Princeznou?
E: Hmm.
M: A ty máš teda ráda Šípkovou Růženku, jo?
E:  (přikyvuje)
M: A chtěla bys bejt teda jako Śípková Růženka?
E: (přikyvuje)
M: A tobě by se líbilo, kdyby takhle o tebe bojoval někdo, jako bojoval ten kovář o tu 

princeznu?
E: (kroutí hlavou)
M: Nelíbilo? Jak to?
E: Protože.
M: Protože… A jakej podle tebe byl ten kovář Kuba v týdlectý pohádce?
E: (dlouho přemýšlí) Ten kovář…
M: No, ten kovář…
E: Dobrej.
M: A statečnej taky, že jo? A ta princezna, ta byla jaká?
E: Krásná a nechtěla toho rytíře.
M: Nechtěla rytíře? Byl zlej, že jo, ten rytíř?
E: Hmm.
M: A co se ti nejvíc líbí na tý Šípkový Růžence, že jí máš tak ráda?
E: Protože já mam ráda... všechny princezny.
M: Všechny princezny, jo? A co se ti nejvíc líbí na těch princeznách?
E: Šaty… a korunka eště.
M: Jo, zlatá?
E: Hm.
M: A jaký by měly bejt šaty? Jakou barvu?
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E: Modrou, eště nějakou zelenou, žlutou. A tam ještě  růžovou. A boty.
M: A myslíš, že by to mělo bejt takhle i u nás v opravdovym světě, že by měli kluci 

bojovat o holky, jako bojoval ten kovář o tu princeznu?
E: Ne. (slabě)

Fíla, 6 let

F: Teda, to bylo hezký.
M: Bylo to hezký? Líbilo se ti to, jo?
F: Jo.
M: No, tak to jsem rád. A co se ti na tom líbilo nejvíc?
F: Líbilo se mi to, jak… jak vzal ten kovář  to kladivo a seknul toho rytíře do nohy. 
M: To bylo dobrý, viď? A co se ti tam ještě líbilo?
F: Ještě se mi líbilo, jak si vystrojili tu svatbu… a jak… a jak si vybral tu truhlu ten 

kovář.
M: Jak si vybral tu truhlu?
F: Jo.
M: A proč myslíš, že to udělal?
F: Protože, aby mohl... vybral klíček, aby mohl odemknout tu komnatu.
M: Takže to bylo správný rozhodnutí?
F: Jo.
M: Hele, a bylo tam naopak něco, co se ti moc nelíbilo v tý pohádce?
F: Není. Líbilo se mi to všechno.
M: Jo? A kdo byl podle tebe hlavní hrdina v tý pohádce, hlavní postava?
F: Myslim, že ten kovář.
M: Ten kovář. Jo, a proč?
F: No, protože osvobodil tu princeznu.
M: No, já jsem si to taky myslel. Hele, a kdyby sis mohl vybrat, kterou postavou z tý 

pohádky bys chtěl bejt?
F: Ten kovář.
M: Ten kovář. Kvůli tý princezně nebo kvůli čemu?
F: Kvůli tomu… kvůli… kvůli té stezce. Stezka je jako že něco hledáš a jako máš na to 

úzkou cestu. 
M: Úzkou cestu?
F: No, tak tomu se říká stezka.
M: Jo?
F: Jo.
M: A co byla ta jeho stezka?
F: Že hledal tu princeznu. 
M: Takovej úkol? To je teda…?  Nebo co to je ta stezka?
F: Stezka je ještě třeba, když jdeš někam na vycházku po tmě a svítíš si baterkou a jdeš 

úzkou cestou.
M: Jo?
F: Jo.
M: Ale Kuba tam nešel po tmě…
F: Ve tmě? No nešel, ale stezka je i když svítí slunce. 
M: A máš taky takhle nějakou stezku? 
F: Taky. Jsme jednou hledali poklad. Jsme hledali s Míšou. Ale my jsme tam šli jako 

sami! Ale měli jsme to podle šipek… z kamenů, klacíčků, a tak. 
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M: A našli jste ho teda… ten poklad?
F: Našli.
M: A dobrý? Měl jsi radost z toho?
F: … (záznamu není rozumět) a pod tím něco bylo, nějaký bonbónky.
M: Bonbónky? Tak to je dobrej poklad ne, bonbony? Nebo co by tam bylo, aby to byl 

dobrej poklad? Co by tam mělo bejt?
F: Já mam… podle mě nejlepší poklad je… peníze.
M: Peníze, jo?
F: No. Nebo třeba nějaký drahokamy nebo třeba kámen, který je bílý, zelený, perleťový, 

pruhovaný…
M: Taky?
F: No. Ale hodně těch kamenů těch pokladů jsou v Chorvatsku. Tam jsme byli s tim 

Míšou… (Fíla začíná vyprávět o dovolené v Chorvatsku)
M: Hele, ty si teda řikal, že teda nejlepší poklad jsou drahokamy… a peníze. Ale přece 

tady v tý pohádce měl Kuba na výběr a moh mít ty drahokamy a peníze, ale vzal si 
ten klíč.

F: Vzal si ten klíč, ale to bylo dobře.
M: Jo, a co bys udělal ty?
F: Já bych si radši vzal ty peníze, protože nechci bejt pořád jen chudej. Ale Kája jeden 

poklad našel, takovej kamínek… (detailně popisuje poklad, co našel kamarád Kája)
M: Hele, ale ještě tady na tu pohádku se tě potřebuju zeptat. Pak se budem bavit o 

pokladu. Hele, jakej byl podle tebe ten kovář? Ten Kuba, jakej byl?
F: Jakej byl ten Kuba? Jakej byl ten Kuba… 
M: Co si o něm myslíš o Kubovi?
F: Co si o Kubovi myslim? No Kuba… těch jmen je hodně.
M: Co?
F: Že těch jmen je hodně.
M: Jo, já myslim o tom kovářovi.
F: Kuba… I Honzy někdy máme. My máme ještě i O Ondrovi.
M: A tady ten kovář Kuba v týhlectý pohádce, jak jsem ti četl?
F: Né, my jsme tam ale taky měli princeznu jednu.
M: Jo?
F: Jo. Začarovala jí jedna baba, ale všechny lidi se jí pokoušeli vysvobodit, ale nešlo to. 

(Záznamu dál není rozumnět. Fíla povídá něco o tom, jak byl král smutný a byly 
vyvěšeny prapory, aby o smutku všichni věděli…)

M: A tady v tý pohádce, jak ten Kuba bojoval o tu Jarmilku, tu princeznu, jo…
F: Jo…
M: … Líbilo by se ti, kdybys takhle o nějakou bojoval, nějakou holku? Jako bojoval ten 

kovář o Jarmilku?
F: (přikyvuje)
M: Jo? Takže myslíš, že by to mělo bejt i tady u nás v tom opravdovym světě, že bysme 

se všichni chovali tak, jak se chovali tý pohádce? Nebo ne? Co myslíš?
F: Možná že jo.
M: Bylo by to dobrý?
F: Ano.
M: A proč?
F: No protože to je takhle zajímavý, podle pravdy  to dělat. 
M: Takže nechovat se jako pohádce, nebo jo?
F: Jo.
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Magdalénka, 5 let

M: Líbilo se ti to?
Mg: Jo.
M: A co se ti líbilo nejvíc?
Mg: Ta princezna.
M: Ta princezna? A co ještě?
Mg: Ještě se mi líbilo… ten král a to zlato.
M: To zlato, jo?
Mg: Hm.
M: A co se ti líbilo na královi?
Mg: Ta korunka.
M: A na tom zlatu, na tom pokladu?
Mg: To se mi líbilo ty šperky.
M: Ty šperky, jo? Hele, a co se ti v tý pohádce nelíbilo?
Mg: Ten černokněžník.
M: Jak to?
Mg: Protože jsem… protože… v tý pohádce bylo, že on ho chtěl… vzít tu princeznu. 
Nebo já nevim kdo.
M: Hm, tak to máš pravdu, tak to bylo, no. A ještě něco se ti tam nelíbilo v tý pohádce 
kromě toho černokněžníka?
Mg: Už nic.
M: A kdo byl nejdůležitější v tom příběhu? Jako hlavní hrdina, nebo hrdinka…
Mg: Ten Jakub.
M: Ten Jakub, jo? A proč si to myslíš?
Mg: Protože zachránil tu princeznu.
M: A ještě kvůli něčemu?
Mg: (kroutí hlavou)
M: A kdyby sis měla vybrat, kym bys chtěla bejt v tý pohádce, kdybys mohla?
Mg: Tou princeznou.
M: Tou Jarmilkou? A proč?
Mg: Protože ta se mi hrozně líbila.
M: Jo, a co se ti na ní líbilo?
Mg: Ta korunka a ještě ty šatičky.
M: A naopak, kym bys bejt nechtěla v tý pohádce?
Mg: Tim černokněžníkem ne.
M: Hm… 
Mg: Jenom tou princeznou. (zasměje se)
M: Bys chtěla bejt, jo? A jaká podle tebe byla ta princezna? Co bys o ní řekla?
Mg: Hezká.
M: Hezká? A jaká ještě
Mg: (přemýšlí) Už nevim.
M: Byla jenom hezká?
Mg: Hm.
M: A ten kovář, ten Kuba? Ten byl jakej?
Mg: Ten byl trochu lepší.
M: Lepší? Lepší než kdo?
Mg: Než ta princezna. 
M: A jakej teda byl ten kovář? Jako že byl lepší… Co bys o něm takhle řekla o Kubovi?
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Mg: (mlčí)
M: Jak bys ho jako charakterizovala… Jako že co tam dělal a jakej byl ten kovář?
Mg: No mě se ještě líbilo, že… jak zachránil tu princeznu.
M: Hm. A myslíš, že v tý pohádce se chovali všichni tak, jak se od nich čeká? Že se 
všichni chovali tak, jak měli?
Mg: (mlčí a přikyvuje)
M: A líbilo by se ti, kdyby takhle o tebe někdo bojoval jako bojoval ten kovář o tu 
princeznu?
Mg: (kroutí hlavou)
M: Nelíbilo? Nelíbilo by se ti, kdyby takhle o tebe někdo bojoval, jo? A Proč ne?
Mg: Protože mě se to nelíbí. 
M: A co se ti nelíbí?
Mg: Když někdo někde bojuje nebo po sobě střílí. 
M: Jo, to je fakt. A ty bys chtěla o někoho bojovat?
Mg: (kroutí hlavou)
M: Taky ne… A myslíš, že by to tak mělo bejt i u nás v opravdovym světě, jako v tý 
pohádce.
Mg: (kroutí hlavou)
M: Ne? Jak to?
Mg: Protože to neexistuje, nebo… ?
M: Hm. A tak kdyby to existovalo, bylo by to dobrý?
Mg: (kroutí hlavou)
M: Takže teda bys nechtěla žít v tom světě, kde bysme se všichni chovali tak, jak se 
chovali v tý pohádce?
Mg: Hm, třeba já by jsem se nechovala jak ten černokněžník, jak chtěl odnést tu 
princeznu. 
M: Hm. Ale tak mohla by ses chovat třeba jako ten kovář, nebo ta princezna zase. 
Mg: Hm.
M: To bys měla pěkný šatičky.
Mg: (směje se)
M: Co?
Mg: No.
M: Hele, a proč si myslíš, že jí ten kovář šel osvobodit tu princeznu?
Mg: Já nevim. (směje se) 

Janička, 5 let

M: Tak co, líbila se ti ta pohádka?
J: Jo.
M: A co se ti tam líbilo nejvíc?
J: Princezna.
M: A proč se ti nejvíc líbila princezna?
J: Protože měla nejkrásnější šaty… a nekrásnější korunku.
M: A co ještě se ti tam líbilo v tý pohádce?
J: Hm… zlato.
M: A proč se ti líbilo zlato?
J: Protože to je zlaté a je to barevný.
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M: Hm. A ještě na něco bys přišla, co se ti tam líbilo?
J: Hm… už nic.
M: Už nevíš. A je tam zase něco, co se ti nelíbilo v tý pohádce?
J: Mě se nelíbil ten černokněžník. 
M: Mě se taky nelíbil. A proč se ti nelíbil?
J: Protože unesl princeznu.
M: Hm. A proč myslíš, že jí unesl tu princeznu?
J: Chtěl si jí vzít za ženu.
M: A kdo si myslíš, že byl nejdůležitější v tom příběhu? Jako hlavní hrdina, nebo 
hrdinka.
J: Kuba.
M: A proč?
J: Protože zachránil princeznu.
M: Hm. A kdyby sis měla vybrat, kym bys chtěla bejt v tý pohádce?
J: Princezna.
M: Jak to?
J: Protože já bych měla korunku… a šaty.
M: Jo? A kym bys zase bejt nechtěla v tý pohádce?
J: Černokněžníkem.
M:  A proč?
J: Se mi nelíbil.
M: Mě se taky nelíbil… A jaká podle tebe byla ta princezna?
J: Hezká. 
M: A jaká ještě?
J: Byla barevná.
M: Barevná? A jak barevná?
J: Měla růžovou, pak modrou… a pak ještě… červenou a bílou.
M: Jo? Jako šatičky takhle barevný?
J: (přikyvuje)
M: A jaká ještě byla ta princezna?
J: Ještě měla barevnou korunku.
M: Jo. A ještě měla něco ta princezna?
J: Zrcátko.
M: Zrcátko? A na co?
J: Aby se.. aby viděla svojí korunku, že jí má.
M: A ten kovář ten Kuba, ten byl jakej?
J: Nevybarvenej.
M: Nevybarvenej? A jakej byl teda, když nebyl barvenej?
J: Hm asi modrej.
M: Modrej? A jak modrej?
J: No třeba jako obloha.
M: Že měl jako modrý oblečení na sobě, jo? A co měl na sobě?
J: Asi plášť.
M: Plášť? Hele a jakej byl ten Kuba, kromě toho, že byl modrej?
J: Hm, hezkej.
M: A proč si myslíš, že byl hezkej? 
J: Protože mě se líbí tyhle pohádky.
M: A ještě by si řekla něco o Kubovi, jakej byl?
J: Asi taky barevnej, žlutočervenej.
M: Žlutočernej? A co měl žlutýho?



97

J: Sluníčko třeba jakoby. 
M: Jo. Hele a myslíš si, že se v tý pohádce chovali všichni tak jak měli? Že se chovali 
všichni správně? 
J: (přikyvuje)
M: I ten černokněžník?
J:  Ten ne, ten je zlobivej, moc zlobivej. 
M: A co bys mu poradila? Co bys mu řekla?
J: Nevim.
M: A líbilo by se ti, kdyby takhle o tebe někdo bojoval jako bojoval ten kovář o tu 
princeznu?
J: (přikyvuje)
M: Jo? A co by se ti na tom líbilo?
J: Že bych byla potom v pohádce. 
M: Jo. Takže bys chtěla být v takovýhle pohádce?
J: Hm.
M: Jo? Takže myslíš, že bysme se měli chovat jako ty postavy v týhle pohádce? Bylo by 
to dobrý, kdybysme se tak chovali?
J: (přikyvuje)
M: A myslíš, že by to tak mělo bejt i v opravdovym světě, že ty kluci by měli bojovat za 
ty holky jako bojoval ten kovář o princeznu?
J: (přikyvuje)
M: A proč si myslíš, že se vlastně ten kovář vydal vysvobodit tu princeznu?
J: Protože byla hezká a chtěl si jí vzít za ženu.

Maťko, 5 let

M: Tak co, líbila se ti ta pohádka?
Mť: Jo.
M: A co se ti líbilo nejvíc?
Mť: Jak jí vysvobodil.
M: A co ještě se ti líbilo?
Mť: Jak jí dal za ženu.
M: Jako ta svatba se ti líbila, ten konec, jo?
Mť: No.
M: Hele, a co se ti tam nelíbilo v tý pohádce?
Mť: Ten černoknížek. 
M: A proč se ti nelíbil?
Mť: Protože byl zlej.
M: Jak to že byl zlej?
Mť: Co?
M: Jak to že byl zlej? Co udělal zlýho?
Mť: (přemýšlí) Že princeznu zatkl.
M: A kdo si myslíš, že byl nejdůležitější v tý pohádce,  hlavní hrdina nebo hrdinka 
v tom příběhu? 
Mť:No byl statečnej.
M: Ale kdo?
Mť: No ten Kuba.
M: A proč byl tak důležitej v tý pohádce?
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Mť: Protože byl chytrej.
M: Chytrej? A jakej ještě byl?
Mť: Silnej.
M: A ještě jakej?
Mť: Dobrej.
M: Hele a kym bys chtěl bejt v tý pohádce?
Mť: (přemýšlí) Kubíkem.
M: Kubíkem, jo? A proč bys chtěl bejt Kubíkem?
Mť: Že byl statečnej.
M: A kym bys naopak bejt nechtěl?
Mť: Ten černokněžník.
M: A proč?
Mť: Protože byl zlej.
M: A jaká podle tebe byla ta princezna?
Mť: Dobrá.
M: A jaká ještě?
Mť: Krásná.
M: A co bys o ní ještě řek o tý princezně v týhle pohádce?
Mť: Že měla zlatou korunku.
M: Hele a myslíš, že v tý pohádce se chovali všichni tak, jak měli?
Mť: (mlčí)
M: Kdybys mohl poradit někomu v tý pohádce, ať se chová jinak, poradil bys mu něco?
Mť: Kdyby byl zlej tak ne.
M: Cože?
Mť: Kdyby byl zlej, tak by jsem mu poradil něco, a… co by mu… co… a k tomu by se 
nedostal vůbec.
M: To nechápu. Jako kdyby byl někdo zlej… tak bys mu něco poradil?
Mť: Jo ale něco, čemu… aby se k tý princezně nedostal.
M: Jo jo jo, tomu černokněžníkovi? A líbilo by se ti bojovat takhle o někoho, jak 
bojoval ten Kubík o tu princeznu? Líbilo by se ti třeba takhle bojovat o nějakou holku?
Mť: (přikyvuje)
M: Jo? A proč bys takhle o někoho chtěl bojovat?
Mť: Protože byl krásnej.
M: Co?
Mť: Že byl krásnej.
M: Kdo?
Mť: No ta princezna.
M:  Takže bys chtěl taky bojovat o krásnou princeznu?
Mť: No.
M: A líbilo by se ti, kdyby takhle nějaká princezna bojovala o tebe?
Mť: Jo.
M: A mělo by to bejt i tady u nás v tom opravdovym světě jako to bylo v tý pohádce, že 
bysme se chovali jako ty lidi v tý pohádce?
Mť: Jako ten černokněžník ne.
M:  A jinak jo?
Mť: Jinak jo.
M: A myslíš, že by kluci měli bojovat za holky jako bojoval ten kovář za tu princeznu?
Mť: (přikyvuje)
M: A proč si myslíš, že se ten kovář vydal vysvobodit tu princeznu? 
Mť: Protože byla krásná.
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M: A proč myslíš, že jí ten černokněžník na začátku unesl?
Mť: Protože byl zlej.

Ondra, 4 roky 

M: Líbilo se ti to?
O: Jo.
M: Jo? A co se ti na tom líbilo nejvíc?
O: No… Líbilo se mi všechno.
M: A je tam něco, co se ti nelíbilo?
O: Všechno se mi líbilo.
M: A co se ti líbilo nejvíc?
O: Jak se vrátila zase ta princezna zpátky.
M: A co ještě?
O: Pak už nevim.
M: Kdo si myslíš, že byl nejdůležitější v tý pohádce? Jako hlavní hrdina nebo hrdinka…
O: Honza!
M: Honza…
O: Né, Kuba!
M: Kovář Kuba, viď? A proč?
O: Jo, protože… všechny vybojoval.
M: Jo. A proč ještě?
O: Protože všechno umí sebrat sám.
M: A co?
O: No zlato… prostě všechno!
M: A jaký zlato tam sebral?
O: No jak to otevřel ty truhly dvě… Tak to…
M: Tak si vybral ten klíč, ne?
O: Jó? Já jsem slyšel, že taky zlato.
M: Fakt?
O: Jo.
M: Né, on tam otevřel ty dvě truhly. A v jedný byl klíč a v druhý bylo zlato. A on měl 
na výběr si vzít jenom jednu tu truhlu, víš? A on si vybral ten klíč.
O: Jo, proto aby to otevřel tu komnatu.
M: No, přesně. Takže myslíš, že udělal dobře, když si vybral ten klíč?
O: Jo.
M: A co by sis vybral ty?
O: Já nevim.
M: Jak to?
O: No prostě nevim (povzdychne si). Já věřim jenom na pohádky, koukal jsem se někdy 
na Batmana…
M: A kdyby sis měl vybrat, kym bys chtěl bejt v tý pohádce?
O: No já nevim. Hercem asi.
M: A v týhle pohádce?
O: V ňáký, která se mi líbí.
M: Ale v týhle pohádce kdyby sis měl vybrat?
O: Já nevim… já myslim, že taky ten klíč.
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M: Jo, ale jakou postavou bys tam chtěl bejt? Jako koho bys chtěl hrát?
O: No chtěl by jsem tam hrát… já nevim. (přemýšlí) Chtěl by jsem tam hrát za toho 
Kubu.
M: Za toho kováře?
O: No.
M: A kym bys naopak bejt nechtěl?
O: No já nevim… Asi tim rytířem, protože ten nebyl dobrej. A pak už nevim.
M: A proč bys chtěl bejt tim Kubou?
O: Protože ten byl nejlepší.
M: A proč byl nejlepší?
O: No protože všechno zachraňuje.
M: Hm. A tak jakej teda byl ten kovář?
O: Dobrej.
M: A jakej ještě?
O: No moc nejlepší.
M: A ta princezna Jarmilka byla jaká?
O: Ta byla skoro dobrá.
M: Skoro dobrá? A co to znamená?
O: No, to, že byla skoro dobrá, to je, že skoro mohla být dobrá, ale byla trošku dobrá.
M: A proč nebyla uplně dobrá?
O: Já nevim.
M: Jak to?
O: No… protože asi jí zavřeli tam.
M: A kdyby jí nezavřeli?
O: Tak je dobrá.
M: A kdo byl teda lepší? Kuba nebo Jarmilka?
O: Kuba.
M: Jak to?
O: Protože on jí zachránil.
M: Hele, a myslíš, že v tý pohádce se chovali všichni tak, jak měli?
O: Měli se dobře.
M: Jo?
O: Jo.
M: A kdybys mohl někomu v tý pohádce poradit, řekl bys někomu něco? 
O: No ještě nevim. Já jsem nikdy ještě nehrál za žádnýho herce... Jenom ve školce.
M: Hele, a líbilo by se ti, kdybys takhle o někoho bojoval, tak jak bojoval ten kovář o tu 
princeznu?
O: Skoro, ale nevim jestli…
M: Jako o nějakou holku…
O: (zasměje se) No hele, oni kluci ve čtvrťáku… Silvestr má největší kamarády a je ve 
čtvrťáku. A Kuba je ve druháku, takže… Ne, on je ve třeťáku a on ve druháku. A když 
hrajou na vybice, tak on říká… třeba to… co řikaj rodiče…. 
M: Hele a myslíš, že by to mělo bejt i takhle u nás v opravdovym světě, aby ty kluci 
bojovali o ty holky jako bojoval ten kovář o tu princeznu? 
O: To můžem dělat jenom jako.
M: Jenom jako?
O: Hm…
M: A líbilo by se ti žít v takový pohádce jakou jsem ti tady četl?
O: Hm, tak skoro… ještě nevim.
M: A kdy to budeš vědět?
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O: No asi tak za dva lety.

Terezka, 4 roky

M: Líbilo se ti to?
T: (přikyvuje)
M: Jo? A co se ti tam líbilo nejvíc?
T: Ta princezna.
M: A proč?
T: Protože mam nejradši princezny.
M: A co se ti tam ještě líbilo kromě tý princezny?
T: (mlčí)
M: A je tam něco co se ti nelíbilo?
T: Líbilo.
M: A co se ti nelíbilo?
T: Všechno.
M: Všechno se ti líbilo?
T: Jo.
M: Tak jo. A kdo byl pro tebe hlavní postava v tom příběhu?
T: (mlčí)
M: Kdo tam byl nejlepší? 
T: (mlčí)
M: Kuba, princezna, král, černokněžník… kdo tam byl nejlepší?
T: (mlčí)
M: Nevíš? To nevadí. A kym bys chtěla bejt v tý pohádce? 
T: Princeznou.
M: A proč?
T: Protože je mam nejradši.
M: A proč je máš nejradši?
T: Protože se mi líbí.
M: Mají hezký šaty, jo?
T: Jo.
M: A jaká byla tahle princezna Jarmilka? 
T: (mlčí)
M: Ta byla taky hezká, viď?
T: Taky byla hezká.
M: A jakej byl ten kovář Kuba?
T: (mlčí)… Statečnej?
M: No, to byl. A jak byl statečnej?
T: Bojoval s rytířem.
M: A líbilo by se ti, kdyby takhle o tebe někdo bojoval, jak bojoval ten Kuba o tu 
princeznu?
T: (kroutí hlavou)
M: Ne? A chtěla bys žít v takovýhle pohádce?
T: (mlčí)
M: Líbilo by se ti, kdybys v takový pohádce byla?
T: Jo, líbilo.
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M: A kdybysme se my tady chovali jako ty postavy v tý pohádce, to by se ti teda taky 
líbilo?
T: Jo, taky líbilo.
M: Jo, a proč?
T: (mlčí)
(Terezka se rozpovídává o jiných pohádkách, co má ráda, a svých panenkách)

1.2. Rozhovory o pohádce O statečné mlynářce

Viktor, 5 let

M: Líbila se ti ta pohádka?
V: Hm!
M: A co se ti líbilo nejvíc?
V: Mmm… Ten princ.
M: Jak to? Co se ti na něm líbilo na princovi?
V: Protože chtěl zabít toho draka.
M: Princ?
V: Hmm. Draka.
M: A jak ho chtěl zabít toho draka?
V: Já už si na to neumim… nepamatuju.
M: To nevadí. A co se ti tam nelíbilo v tý pohádce?
V: Jak ten drak odnesl toho princeznu.
M: Jo. A ještě něco se ti nelíbilo?
V: (přemýšlí) Jak… jak ten někdo vzal tu svíčku a pak ta princezna neviděla. 
M: Jo, aha. A kdyby sis měl vybrat, kym bys chtěl bejt v tý pohádce. Kym bys chtěl 

bejt, kdybys moh?
V: (rozmýšlí se dlouho) Nevím.
M: Nevíš. A jakej byl ten princ podle tebe? Jakej byl?
V: Dobrej.
M: Dobrej? A jakej ještě?
V: Statečnej.
M: Jo, a proč? 
V: Protože zachránil tu princeznu.
M: Jo? A ta princezna ta byla jaká? 
V: Krásná!
M: Jo, a jak krásná?
V: No říkali mu, že… říkali mu, že… krasavice. – na to pozor – říkali MU
M: Jo?
V: No.
M: A chtěl bys takovou princeznu?
V: Hmm... Jo.
M: A líbilo by se ti, kdyby o tebe nějaká princezna bojovala?
V: Né!
M: Ne? Jak to ?
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V: (záznamu není rozumnět)
M: … Nelíbilo. Ale kdyby tys bojoval o princeznu, to by se ti líbilo?
V: To ne.
M: Taky ne? Nechtěl bys bojovat s drakem?
V: To jo! Jo, s drakem jo.
M: Jo, a o co?
V: Protože ten byl zlej. 
M: A princeznu bys nechtěl?
V: Jó!
M: Takže bys chtěl bojovat o princeznu?
V: Jo.
M: Tak jo. Takže líbilo by se ti takhle bejt v tý pohádce?
V: Jo.
M: Jo? A myslíš, že se v tý pohádce chovali všichni tak, jak měli?
V: Jo.
M: A líbilo by se ti, kdybychom se my tady chovali jako v tý pohádce, jak se chovali?
V: Hm... dobře!
M: A kdyby my jsme se takhle chovali jako oni, bylo by to dobrý nebo ne?
V: Nene.
M: Nebylo? Jak to?
V: A jojo!
M: Tak co? (smích) Jo, nebo ne?
V: Jo.

Dominika, 6 let

M: Líbila se ti ta pohádka?
D: (přikyvuje)
M: Jo? A co se ti líbilo nejvíc na tý pohádce?
D: (rozmýšlí se) Jak ten drak měl zamotaný ty hlavy.
M: Jo, do sebe. To se ti líbilo? A ještě něco se ti tam líbilo v tý pohádce? 
D: (mlčí)
M: Hlavně ten drak, jo? A co se ti tam naopak nelíbilo? Bylo tam něco takovýho, co se 

ti nelíbilo v tý pohádce?
D: (přemýšlí) Ta královna byla zlá.
M: Hmm, to byla no. To mě se taky nelíbilo. A co ještě se ti tam moc nelíbilo?... 

Napadne tě ještě něco? 
D: Že chtěla být nejkrásnější.
M: Hmm… A kdo byl pro tebe hlavní hrdina, nebo hrdinka toho příběhu?
D: Ta mlynářka.
M: Ta mlynářka, jo? A proč?
D: Protože zamotala ty tři… těch sedm hlav. 
M: Jo? A proč ještě?
D: Protože uměla tak dobře skákat.
M: Jo? A kdyby sis měla vybrat, jakou tou postavou v týhle pohádce bys chtěla bejt?
D: Tou mlynářkou.
M: Tou mlynářkou. A proč? Kvůli tomu jak uměla skákat?
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D: (přikyvuje)
M: A kvůli čemu ještě?
D: (mlčí)
M: Napadne tě něco, proč bys chtěla bejt tou mlynářkou?
D: (mlčí)
M: Nevíš? To nevadí. Hele, a kterou tou postavou bys naopak bejt nechtěla v tý 

pohádce?
D: Ten drak.
M: Tim drakem. Byl zlej… A jakej byl podle tebe ten princ? … Ten princ Krasomil?
D: Podle mě měl krásné šaty.
M: Měl krásný šaty. Hmm. A jakej ještě byl, co si o něm myslíš? Co bys o něm řekla o 

princovi.
D: (mlčí)
M: Co by tě tak o něm napadlo? … Napadne tě ještě něco?
D: (kroutí hlavou)
M: Tak mi teď zase řekni něco o tý mlynářce. … Ta mlynářka, která ho osvobodila, ta 

byla jaká?
D: Byla šikovná.
M: Hmm, to byla no.
D: Šla jí práce od ruky.
M: No jó… A myslíš, že v tý pohádce se chovali všichni tak, jak měli, správně? Nebo 

bys někomu z nich poradila, aby se chovali jinak? … Všichni se chovali dobře, jo? 
D: (kýve hlavou)
M: A líbilo by se ti, kdyby si takhle bojovala o někoho tak, jak bojovala ta mlynářka o 

toho prince?
D: (kýve hlavou)
M: Líbilo, jo?  Myslíš, že by to tak mělo bejt i tady u nás, jakoby v tom opravdovym 

světě, že ty holky by měli bojovat za ty kluky?
D: (kroutí hlavou)
M: Ne? A proč?
D: Protože ňáký holky jsou docela slabý. 
M: Jo? A jak by to teda mělo bejt podle tebe správě?
D: Že kluci by se měli prát za holky.
M: Jo? Takže líbilo  by se ti kdyby se za tebe takhle někdo pral, nějakej kluk?
D: (kýve hlavou)
M: Takže by se ti líbilo, nebo nelíbilo, kdyby my tady v tom opravdovym světě jsme se 

chovali jako ty postavy v týdle pohádce?
D: (kroutí hlavou)
M: Nelíbilo? A proč ne? Kvůli tomu, že ta…
D: Já totiž nemam ráda, když v opravdovym světě jsou draci. 
M: Jo, to já taky ne. To jsi řekla hezky.

Elinka, 5 let

M: Líbilo se ti to?
E: (kýve hlavou)
M: A co se ti líbilo nejvíc?
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E: Ten princ a ta princezna.
M: Jo. A kdo se ti líbil víc, princ nebo princezna?
E: Princezna.
M: Jo a proč?
E: Protože mám ráda princezny.
M: Jo. A co se ti tam nelíbilo v tý pohádce?
E: Ten drak a ta zlá... máma.
M: Ta zlá královna, hmm. A kdo byl podle tebe hlavní postava v tý pohádce?
E: (přemýšlí) Princezna.
M: A proč?
E: Protože mám ráda princezny.
M: Jo. A kdyby sis měla vybrat, jakou tou postavou bys chtěla bejt v tý pohádce?
E: Hmm… (přemýšlí) Šípková Růženka.
M: Jo a v týhletý pohádce? Tou mlynářkou nebo ne? Kym bys chtěla bejt v týhle 

pohádce, jak jsem jí přečet.
E: V týhle… (vícekrát opakuje)
M: V týhle no. Kym bys chtěla bejt, jakou postavou v týhle pohádce?
E: Mmm.. Šípková Růženka.
M: Jo. a tady v tý pohádce bys nechtěla bejt nikym?
E: (mlčí)
M: Hele a jakej byl podle tebe… Kterou tou pohádkovou postavou bys nechtěla bejt?
E: Mmmm…
M: V týhlectý pohádce….
E: Já bych nechtěla o to… který je moc silný a musí to zabít.
M: Jo. A jakej byl podle tebe ten princ, o kterym jsem tady čet?
E: (dlouho mlčí) Ten, který tancuje s princeznou s modrýma šatama.
M: Ten princ? Ten princ tady v tý pohádce.
E: Tamten…
M: A ta mlynářka, jaká byla ta mlynářka tady v tý pohádce?
E: Ta zlá macecha.
M: A ta mlynářka, která ho tady osvobozovala toho prince, jak ho osvobodila…
E: Já bych chtěla jí…
M: Co bys chtěla?
E: Já bych chtěla stát onou… onou.
M: Stát?
E: Pro tu mlynářku
M: Cože bys chtěla s mlynářkou?
E: Mlynářka aby sem byla.
M: Ty by si chtěla bejt mlynářka… jo? A proč? Co se ti na ní libilo na tý mlynářce?
E: Že osvobodila toho prince.
M: Jo? Takže, líbilo by se ti to takhle bojovat o někoho jako bojovala ta mlynářka o 

toho prince. Chtěla bys taky takhle o někoho bojovat?
E: Já bych nechtěla…
M: Ne? A proč bys nechtěla?
E: Protože mají ostrý meči. – opět nechce násilí, který se vyskytuje v pohádce
M: Jo, hmm. Takže bys radši chtěla, aby někdo bojoval o tebe než ty o někoho?
E: Mmmm ne.
M: Ne? A myslíš že se v tý pohádce chovali všichni tak jak měli? Že se všichni chovali 

správně?
E: Hmm.
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M: Takže nikomu bys neporadila něco, aby se choval jinak. Kdybys mohla v tý pohádce 
někomu poradit, ať se chová ňák jinak...

E: (kroutí hlavou)
M: A líbilo by se ti teda žít v týhle pohádce nebo ne?
E: Mmmm… líbilo.
M: A proč? Co se ti na tý pohádce tak líbilo?
E: Ta princezna.
M: A líbilo by se ti, kdybychom se my tady v tom opravdovym světě chovali tak, jako 

v tý pohádce se chovali ty lidi?
E: (zavrtí hlavou)
M: Proč ne?
E: Teda jo.
M: A proč jo?
E: Protože… protože.

Fíla, 6 let

F: Páni to bylo hezké.
M: Jo? Takže se ti líbila ta pohádka?
F: Hm. A já jsem si to myslel, že si vybere svíčku.
M: Jo? Hele, a co se ti líbilo nejvíc v tý pohádce, týhlectý?
F: No jak se rozveselili, že... jako… že ten princ je zpátky.
M: Že je zpátky… A je tam něco, co se ti nelíbilo v tý pohádce?
F: Ne, líbilo se mi to všechno.
M: Fakt, všechno se ti líbilo jo?
F: Hm. A co je tohleto? (Fíla ukazuje na mp3 přehravač a začíná vyprávět o GPS 

navigaci, co má jeho táta v autě.)
M: Hele, kdo byl podle tebe hlavní hrdina, hlavní postava v tý pohádce?
F: Ta mlynářka.
M: Jo, a proč?
F: No, protože vysvobodila toho prince.
M: Jo? A kdyby si chtěl nějakou tou pohádkovou postavou bejt v týhle pohádce, kym 

bys chtěl bejt?
F: Tim princem.
M: A proč by si chtěl bejt princem? Timhlectim… tim Krasomilem?
F: Kerym?
M: Ten princ Krasomil, v týhle pohádce…
F: Kerý bych chtěl být?
M: Ne. Proč bys chtěl bejt tim Krasomilem, tim princem.
F: No protože… víš co Martine… ten jako… z nich tak obsluhuje no, aby měli dost 

jídla nebo tak.
M: Co, že dělá?
F: Že třeba vydává jídlo, penízky a tak.
M: Jo. Kym bys naopak bej nechtěl v tý pohádce? Je tam někdo takovej?
F: Třeba… hmm… ten, kdo toho prince vysvobodil, ten bych nechtěl bejt.
M: Tou princeznou teda.
F: Hmm.
M: Jo, a proč bys nechtěl bejt princezna?
F: Protože nejsem holka!
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M: No vlastně já jsem to splet. To nebyla princezna, to byla mlynářka.
F: No tak…
M: Tak to je jedno… Takže bys nechtěl bejt… kdo? Mlynářka, jo?
F: No.
M: A proč? Protože…
F: Nemam jméno jako holka.
M: Jo. A jakej podle tebe byl ten princ Krasomil? Co si o něm myslíš, jakej byl?
F: No, byl takovej blonďatej a měl plášť na sobě, a tak.
M: Jo. A jakej ještě byl, kromě toho, co měl na sobě? Co si o něm myslíš?
F: O něm myslim? To si já o něm nemyslim.
M: Co?
F: Já o něm nemyslim. 
M: Nic si o něm nemyslíš? A co si myslíš o mlynářce?
F: Mlynářce? No, toho teda, Martine, moc nevim, no… (provinile)
M: Tak řekni co si myslíš. To bude už jenom kousíček.
F: Co si myslim?
M: No. Jaká byla mlynářka…
F: Měla na sobě sukni, no… Červený… třeba klobouk nebo…
M: Hmm. Hele, a proč si myslíš, že se vydala mlynářka osvobodit toho prince?
F: Protože jako se o tom dozvěděla.
M: Jo… A myslíš, že v tý pohádce se chovali všichni tak, jak se měli chovat? Že se 

chovali všichni správně? Kdybys moh někomu něco poradit aby se choval jinak,v tý 
pohádce? Poradil bys někomu něco?

F: Radši ne. 
M: Ne? Jak to? Myslíš, že všichni se teda chovali dobře jo, nebo tak jak měli, správně.
F: Tak, jak měli.
M: Jo. A líbilo by se ti, kdyby takhle o tebe bojovala nějaká holka, jako bojovala ta 

mlynářka o toho prince?
F: (mlčí) Co?
M: Líbilo by se ti, kdyby o tebe ňáká… někdo bojoval, jako bojovala ta mlynářka o toho 

prince v tý pohádce?
F: Klidně.
M: Jo? 
F: Hm.
M: Bylo by to dobrý? … A líbilo by se ti, kdyby my tady v tom světě opravdovym jsme 

se chovali tak, jak se chovaly ty postavy v tý pohádce, kdyby my jsme se chovali 
jako v tý pohádce?

F: Hm.
M: Jo? A proč by se ti to líbilo?
F: Protože pohádky… to už jsem jednou řekl, že mám rád pohádky. 
M: Jo, to je fakt, no. Takže by se ti líbilo žít jako v tom světě, kde by se chovali všichni 

tak, jak se chovali v tý pohádce.
F: No, to se musí chovat tak, jak se měli. Já nemám rád, když třeba mluvim tak jak 

nemam, jako třeba to po někom opakuju, protože, každý má hlas jinej.
M: Jo. Takže by se ti nelíbilo…
F: (Fíla přerušuje a rozvíjí myšlenku o tom, že každý člověk má jiný hlas, díky 

řečovému centru, které je v mozku…)
M: Počkej a teďka… co jsme řikali vlastně o tý pohádce, že teď se bavíme o tý řeči? Jak 

jsme k tomu došli?
F: Jak se…? No šlo se dobře.
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M: Co?
F: Šlo se dobře.

Jenda, 6 let

M: Tak co, líbila se ti ta pohádka?
J: Jo, líbila. Akorát, že... Vypadalo to, že ten princ je princezna a ta mlynářka princ.
M: Jak to?
J: No, protože on se bál toho draka.
M: Ten princ?
J: Hm.
M: Proč si to myslíš, že se ho bál?
J: Protože ještě nebyl dost velkej pořádně.
M: Ten princ?
J: Hm.
M: A mlynářka teda byla velká?
J: Hmm.
M: Protože ta se ho nebála, viď? Hele, tak a líbila se ti ta pohádka?
J: Jo, líbila.
M: A co se ti tam líbilo nejvíc? 
J: Jak skákala po těch hlavách.
M: Jo? A co se ti tam nelíbilo v tý pohádce? 
J: Jak ten drak unes toho prince.
M: Jo? A kdo byl pro tebe hlavní hrdina, hlavní postava toho příběhu?
J: Asi ta ho… mlynářka.
M: Jak to?
J: Protože… byla rychlá.
M: Byla rychlá. A jaká ještě byla?
J: Šikovná.
M: Jo? Ještě? Dal bys ještě něco dohromady, jaká byla mlynářka Běta?
J: Silná.
M: A kdyby sis měl vybrat, jakou tou pohádkovou postavou bys chtěl v týhle pohádce 

bejt?
J: Ten drak.
M: Ten drak? Jak to? Proč by si chtěl bejt drak? (smích)
J: (smích) No, protože zamotal by jsem si všechny hlavy.
M: A to by se ti líbilo jo?
J: Jo…. Akorát jednu jedinou bych si nezamotal.
M: Jakou?
J: Tu prostřední.
M: A jak to?
J: No, protože ta je nejšikovnější potom.
M: A co by si s ní udělal?
J: Hmm, usek jí potom.
M: Sobě? Dyť ty bys byl drak.
J: Hmm.
M: A co by si udělal teda?
J: (zasměje se) No zchramstnul bych někoho.
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M: A koho? Koho by si takhle schlamstnul v tý pohádce?
J: Tu královnou zlou.
M: Jo?
J: Hmm.
M: A proč královnu?
J: No, protože já bych nechtěl být její služebník.
M: Jo. Hm…A mlynářku by si nechal teda? 
J: Jo.
M: Jo, takže kdyby sis měl vybrat, tak by si byl tim drakem, jo?
J: Hm.
M: A kym bys naopak bejt nechtěl v tý pohádce?
J: (přemýšlí) Tou zlou královnou.
M: Jo, a proč?
J: Protože to je holka.
M: Ta královna.
J: Hm.
M: A ještě kvůli něčemu? Jenom protože je to holka?
J: Hm.
M: To ti tak vadí?
J: Hm.
M: Hele, a jakej podle tebe byl ten princ Krasomil?
J: Dobrej.
M: Dobrej. A jakej ještě byl? Co bys o něm řek tahle, o Krasomilovi, o tom princi?
J: Že možná nebyl moc rychlej.
M: Jo… Proč si to myslíš?
J: Protože…. Proč před nim neutek?
M: Jo. To taky nevim.
J: Hm.
M: Tak ty si řikal, že to… že si myslíš, že byl ještě malej ten princ. A jakej ještě byl 

teda?
J: Slabej asi.
M: Slabej. Jo?
J: Takže nemoh mít ještě meč asi.
M: Jo. A kdyby ho měl?
J: Tak by moh jít po něm…
M: Po tom drakovi?
J: Hm. Kdyby byl o trošku starší.
M: Jo, dobře… A ta mlynářka Běta, ta byla jaká. Co bys řek o Bětě?
J: Silná a rychlá... místo něj.
M: Hmm. A jaká ještě byla?
J: (přemýšlí) Šikovná.
M: A líbila se ti, ta mlynářka v tý pohádce?
J: (kýve hlavou)
M: A ten princ?
J: (kýve)
M: Taky. Hele a myslíš, že v tý pohádce se chovali všichni tak jak měli?
J: Myslim, že ta zlá královna ne.
M: Ne? A jak by se měla chovat? Co bys jí poradil?
J: Aby se chovala slušně.
M: Že jo!
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J: A aby byla hodná.
M: A ty ostatní, ty se chovali dobře? Nebo chovali se tak, jak by se měly správně 

postavy v pohádkách chovat?
J: (kýve)
M: I ten princ?
J: I ten drak byl docela dobrej. 
M: Jak to? Dyť jí chtěl schlamstnout .
J: (směje se) Jak se netrefil a trefil se jen do země.
M: To se ti líbilo, jo?
J: No.
M: Hele, a líbilo by se ti, kdyby o tebe takhle někdo bojoval jako bojovala ta mlynářka 

Běta o toho prince?
J: (kroutí hlavou)
M: Nelíbilo?
J: Ne.
M: Jak to?
J: No, protože… byl sám a nikdo by nepřišel, tak bych do všech sedmi hlav tlouknul 

pěstí.
M: Jo, takže by ses jako sám osvobodil.
J: Hm.
M: A takhle tady, jakoby v tom opravdovym světě tady u nás, kdyby o tebe takhle 

jakoby bojovala nějaká holka…
J: Nevim
M: Nevíš.
J: Nevim.
M: Ještě o tebe žádná holka takhle nebojovala jo?
J: Ne.
M: To přijde třeba. Hele a myslíš že by to mělo bejt i u nás v opravdovym světě, že by 

ta… 
J: (nenechává dokončit) To by nemohlo být, protože ten svět není pohádkovej svět.
M:  Hm, já vim. A líbilo by se ti to, kdybychom se chovali tak, jak se chovali v týhle 

pohádce?
J: Ano. 
M: Jo?
J: Líbilo.
M: Jo?
J: Hm.
M: A myslíš teda, že jako ty nevěsty by měly bojovat za ty svoje ženichy jako se 

bojovalo v týhle pohádce?
J: Nevim (směje se)
M: Nevíš?
J: Ne.
M: Ne? Jak to? Mělo by to bejt… jak by to mělo bejt správně podle tebe, Jendo?
J: Že by ten kluk by měl bojovat o holku. 
M:  Proč si to myslíš?
J: Protože holka má být slabší někdy.
M: Jo?
J: Ale zase jsou chytrý, jsou chytřejší holky.
M: Myslíš?
J: Hm, myslim, že jo.
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M: A ty si řikal, že by měly bejt slabší někdy. A měly by bejt silnější někdy?
J: Hm.
M: A kdy?
J: Třeba když jsou starší.
M: Jo. Starší než ty kluci, jo?
J: Hm.
M: A ještě někdy?
J: Když jsou mladší než ty kluci, tak jsou slabší.
M: Jo. A myslíš, že jsou holky teda chytřejší jo?
J: Jo. 

Magdalénka, 5 let

M: Tak co?
Mg: Bylo to hezký. 
M: A co se ti na tom líbilo nejvíc?
Mg: Asi ta princezna.
M: Jaká princezna?
Mg: No teda ta… počkej… tam byla ta královna.
M: Jaká?
Mg: No ta… královna.
M: Tam byly dvě.
Mg: No to byla ta máma.
M: No. A která byla ta hodná?
Mg: Nevim.
M: A co se ti tam nelíbilo v tý pohádce?
Mg: Ten drak ne. Ani ta zlá královna se mi nelíbila.
M: A proč se ti nelíbili tyhle dva?
Mg: Protože tamta královna jedna byla zlá. A ten drak toho prince pak odvedl, tak…
M: Hm. A kdo si myslíš, že byl hlavní postava v tom příběhu?
Mg: Ten princ.
M: A proč si myslíš, že byl ten princ hlavní postava?
Mg: (krčí rameny)
M: Zkus to. Proč?
Mg: Nevim. (zasměje se)
M: A kdyby sis měla vybrat, kym bys chtěla bejt v tý pohádce?
Mg: Tou hodnou královnou.
M: A proč bys chtěla bejt hodnou královnou?
Mg: Protože ta byla hodná.
M: A kym bys naopak bejt nechtěla?
Mg: Tim drakem ne. A ještě tou zlou královnou ne.
M: Jo, o tom už jsme si řikali, viď? A jaká podle tebe byla ta mlynářka, která zachránila 
toho prince?
Mg: Hodná.
M: A jaká ještě?
Mg: Už nevim. (směje se)
M: A ten princ byl jakej? Co bys o něm řekla?
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Mg: Že byl moc hezkej.
M: Líbil se ti?
Mg: Hm.
M: Chtěla bys ho za muže? (oba smích)
Mg: Ne. (smích)
M: Jak to?
Mg: Že stejně nežije.
M: A kdyby žil?
Mg: Dyť je jenom v pohádce.
M: No počkej… a kdybys byla v tý pohádce? (oba smích)
Mg: Tak nevim, jak by jsem se mohla dostat do knížky.
M: To je pravda, no (smích). A myslíš, že se v tý pohádce chovali všichni ta jak měli?
Mg: Asi jo.
M: A kdybys mohla někomu něco poradit, ať se chová jinak? Poradila bys někomu 
něco?
Mg: No třeba, že nějaká holka bude za královnu nebo…
M: Hm. A líbilo by se ti takhle o někoho bojovat, tak jak bojovala ta mlynářka o toho 
prince?
Mg: Ne.
M: Jak to?
Mg: Protože mě se to nelíbí. 
M: A myslíš, že by to tak mělo bejt i u nás v tom světě, kde my žijeme, že by ty holky 
bojovaly o ty kluky, jako bojovala tady v tý pohádce ta mlynářka o toho prince?
Mg: Ne. (směje se)
M: A jak by to mělo bejt? Kdo by o koho měl bojovat?
Mg: Třeba o nějakýho zlýho člověka.
M: Cože?
Mg: Třeba o nějakýho zlýho člověka.
M: A kdo by bojoval?
Mg: No třeba toho draka, nebo o tu zlou královnu.
M: Hm. A líbilo by se ti žít ve světě, kde by se všichni chovali jako v tý pohádce?
Mg: Jo. Ale já by jsem se nechtěla chovat jako ta královna… už byla zlá pak.
M: A chtěla by ses chovat jako kdo?
Mg: No jako tou hodnou královnou.
M: A tak chceš mi ještě o tý pohádce něco říct? Napadne tě něco?
Mg: Třeba ta princezna.
M: A co ta princezna? 
Mg: Že byla moc hezká… Teda ta královna! (zasměje se)
M: Hele, a co ta mlynářka, ta se ti nelíbila?
Mg: (přikyvuje)
M: Jo?
Mg: Hm. 
M: Ale tak ty jsi o ní vůbec nemluvila.
Mg: Ale nelíbí se mi, že o někoho bojovala, nebo…
M: Proč se ti to nelíbí? Dyť byla hodná. Chtěla zachránit toho prince, proto bojovala.
Mg: Jako o těch draků bojovala nebo?
M: No, bojovala s tim drakem ta mlynářka přece.
Mg: Hm. 
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Janička, 5 let

J: Líbilo se mi to.
M: A co se ti líbilo nejvíc?
J: Ta princezna a ten král.
M: A proč se ti líbili nejvíc princezna a král?
J: Protože já bych chtěla být princezna a pak bych měla korunku a ještě všechno a 
střevíčky.
M: A jaká princezna tam byla?
J: Barevná.
M: A jak se jmenovala?
J: Asi Růženka.
M: Nejmenovala se Růženka… (směje se) A co se ti tam nelíbilo?
J: Ten drak.
M: A proč?
J: Protože chtěl mlynářku sníst.
M: A kdo byl podle tebe hlavní hrdina nebo hrdinka v tom příběhu?
J: Prin… Ten princ.
M: Jakej princ?
J: Zachránil tu… zachránil to… ta princezna kolem toho draka dělala. Pak se mi nelíbila 
ta královna, jak byla zlá. A já jsem se jmenuju Zpěvačka.
M: Cože?
J: Zpěvačka se jmenuju.
M:  Ty seš Zpěvačka?
J: No a taky se jmenuju Melody.
M: Ty? Aha.
J:A máme zrcadlo.
M: Jo? Hele a kdo byl teda nejdůležitější v tý pohádce?
J: Ten princ.
M: A proč?
J: Protože byl hezkej.
M: A co tam dělal ten princ v tý pohádce?
J: Mlynářka zachránila prince.
M: A kdyby sis měla vybrat, kym bys chtěla bejt v tý pohádce?
J: Princeznou.
M: Ale tam žádná princezna nebyla.
J: To je škoda.
M: A kdyby sis teda měla vybrat z těch, co tady v tý pohádce byli? Za koho bys tam 
byla?
J: Královnou.
M: Královnou, jo? A jakou? Tam byly dvě ty královny.
J: Hmm.
M: Jakou bys byla?
J: Ta hodnější.
M: To je rozumný, no. A kym bys naopak bejt nechtěla v tý pohádce?
J: Drakem.
M: A proč bys nechtěla bejt drakem?
J: Protože byl moc zlej.
M: A jakej byl podle tebe ten princ Krasomil?
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J: Hezkej.
M: A jakej ještě?
J: No, asi byl zelenej jako žabička. 
M: A proč?
J: Nebo byl barevnej.
M: A proč si myslíš, že byl zelenej jako žabička?
J: Protože kdyby měl modrej plášť, tak by byl modrej jako nebe.
M: Aha… ty máš ráda ty barvičky, viď?
J: Hm. Ale já jsem se tady škrábla (ukazuje škrábanec na noze).
M: Aha.
J: No a když měla velký nehty. A máma je pořád se stříhala.
M: Hele, prosim tě, jestě k tý pohádce bych se tě zeptal… Jaká byla zase ta mlynářka, ta 
Běta?
J: Nevim.
M: Nevíš? Tak zkus něco říct, co si myslíš o tý Bětě.
J: Asi byla pruhovaná.
M: Pruhovaná?! A co tam dělala ale?
J: Ona mlela mouku.
M: A jak byla pruhovaná, hele?
J: Asi jako ty.
M: Jako já?
J: Jo. Byla pruhovaná jako ty.
M:  Jako já? 
J: Jo.
M: Jak to? Proč si to myslíš? Myslíš, že měla takovou košili jako já?
J: Hm.
M: Ta mlynářka jo?
J: Hm.
M: To né.
J: Hm, myslim si to.
M: A to je pěkná košile, ne? Líbí se ti?
J: Hm.
M: To jsem rád. A myslíš, že v tý pohádce se chovali všichni tak jak měli?
J: Musej se chovat hodný.
M: Hm. A líbilo by se ti, kdybys takhle ty bojovala o někoho jako bojovala ta mlynářka 
o toho prince Krasomila?
J: Jo.
M: Jo? A o koho bys chtěla bojovat?
J: O draka.
M: O draka?
J: Jo. To bych lezla po zádech.
M: Tak to bys bojovala s drakem. Ale o koho? Proč bys s nim bojovala?
J: Protože ten drak byl nebezpečnej, ale já se ho nebojim v tý pohádce. A my máme 
Ariel knížku a ještě máme cédéčko.
M: Jo. A myslíš, že by to mělo bejt i u nás v opravdovym světě, že ty holky by bojovaly 
o ty kluky jako bojovala ta mlynářka o prince?
J: Jo.
M: Jo? Myslíš, že by to tak mělo bejt? A proč?
J: Protože, mě se líbí ta mlynářka.
M: A myslíš, že je to lepší, než když kluci bojujou o holky?
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J: Jo.
M: Co je lepší?
J: Že kluci by bojovali o holky.
M: To je lepší?
J: Jo.
M: A jak to?
J: Protože mě se líbí tahle pohádka.
M: Aha. Hele, a už o tebe někdo takhle bojoval, nějakej kluk?
J: Ještě ne.
M: Tak to nevadí.
J: A když tu bude drak, tak bude bojovat o mě.
M: A kdo? Kdo myslíš, že by tady bojoval o tebe?
J: Ondra.
M: Ondra? Má tě rád Ondra, jo?
J: Jo.
M: A co ty jeho?
J: Taky… Taky ho znam.
M: A líbilo by se ti žít ve světě, kde bysme se chovali všichni tak, jak se chovali lidi v tý 
pohádce?
J: Jo.
M: Co by se ti na tom líbilo nejvíc?
J: Kdyby byli všichni hodný.

Maťko, 5 let

Mť: Ta princezna tam byla zlá, ta jedna.
M: Co?
Mť: Ta princezna tam byla zlá s tim drakem.
M: Jo, ta královna?
Mť: No.
M: A jinak, líbilo se ti to?
Mť: Jo.
M: A co se ti líbilo nejvíc?
Mť: Jak ho zachránila.
M: A kdo koho?
Mť: Ta mlynářka.
M: A co se ti tam ještě líbilo?
Mť: Jak tam byl ten konec. 
M: Jakej konec?
Mť: Jak jí dal za muže.
M: A je tam něco, co se ti nelíbilo v tý pohádce?
Mť: Jo, královna a ten drak.
M: Jo. A proč?
Mť: Protože byli zlí.
M: A jak byli zlí?
Mť: No, že ten drak ho unesl.
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M: Jo.
Mť: Protože ona mu to pověděla. A potom ho zavázala… asi, ne?
M: Kdo?
Mť: No, ona ho zatkla.
M: Kdo?
Mť: Ta královna.
M: Toho prince. No ten drak ho strčil do jeskyně. A proč myslíš, že to udělal ten drak?
Mť: Protože byl zlej.
M: A proč mu to ta královna řekla, aby to udělal?
Mť: Protože byla zlá?
M: No to byla asi. Hele a kdo byl nejdůležitější v tom příběhu?
Mť: Ta mlynářka.
M: Jo, a proč?
Mť: Protože byla silná?
M: A jaká ještě.
Mť: A statečná?
M: A ještě?
Mť: Krásná?
M: A ještě, co myslíš?
Mť: Chytrá?
M: A kdyby sis měl vybrat, kym bys chtěl bejt v tý pohádce?
Mť: Králem.
M: A proč?
Mť: Proto.
M: Proč proto?
Mť: Protože chci.
M: A proč chceš?
Mť Protože chci.
M: A co se ti tak na něm líbilo na tom královi?
Mť: Nevim.
M: A kym bys naopak bejt nechtěl?
Mť: Tim drakem.
M: A proč bys nechtěl bejt drakem?
Mť: Protože byl zlej.
M: Jo, o tom už jsme si povídali. A jakej byl podle tebe ten princ? Ten Krasomil…
Mť: Krásnej taky?
M: A jakej ještě?
Mť: Už nevim.
M: A ta mlynářka?
Mť: (mlčí)
M: Co bys o ní řekl, o mlynářce?
Mť: (mlčí) Byla taky krásná?
M: A co tam dělala v tý pohádce?
Mť: Zachránila tam toho prince.
M: Hele, a myslíš, že se tam v tý pohádce chovali všichni tak jak měli?
Mť: Ne. Ta královna a ten drak.
M: A jak ty se chovali?
Mť: Zle.
M: A co bys jim řek, kdybys mohl?
Mť: Nevim.
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M: Neporadil bys jim něco, ať se chovaj jinak?
Mť: Neporadil. 
M: A líbilo by se ti, kdyby takhle o tebe někdo bojoval tak, jak bojovala ta mlynářka o 
toho prince?
Mť: Hm. (souhlasně)
M: Líbilo by se ti to, kdyby o tebe bojovala takhle nějaká holka?
Mť: Hm. (souhlasně)
M: Jo? A co by se ti na tom líbilo?
Mť: Nevim.
M: A myslíš, že by to mělo bejt i u nás v opravdovym světě, že ty holky by měly 
bojovat za ty kluky, jako bojovala ta mlynářka za toho prince?
Mť: (přikyvuje)
M: Jo? A co kdyby kluci bojovali za holky?
Mť: Hm…
M: A co by bylo lepší?
Mť: Kluci bojovali za holky.
M: A kdyby holky bojovaly za kluky?
Mť: Nevim.
M: A líbilo by se ti kdybychom se chovali tak, jako ty postavy v tý pohádce?
Mť: Jo, krom toho draka a tý prince… A krom tý královny ještě.
M: Tak by se ti líbilo, kdybys tam žil v tý pohádce?
Mť: Jo.

Ondra, 4 roky

M: Tak co, líbila se ti ta pohádka?
O: Jo.
M: A co se ti tam na ní líbilo nejvíc?
O: Všechno se mi líbilo.
M: Úplně všechno, jo?
O: No, všechno.
M: A nelíbilo?
O: Všechno se mi tam líbilo.
M: A kdo si myslíš, že byl v tý pohádce hlavní postava? Jako kdo tam byl 
nejdůležitější?
O: Ten král.
M: Ten král?
O: Jo.
M: Aha. A kdo se ti tam zase nelíbil? Kym bys bejt nechtěl v týhle pohádce?
O: No, já nevim.
M: Tak to zkus. Kdo se ti tam nelíbil?
O: Ta princezna Krasomila bych nechtěl bejt.
M: A jak to?
O: No nechtěl.
M: A kym teda z tý pohádky bys chtěl bejt, kdyby sis mohl vybrat?
O: Ten král bych chtěl bejt.
M: Král? Ten byl dobrej, jo?
O: Jo, byl dobrej.
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M: A jak to? 
O: Protože vládne.
M: A ty bys chtěl vládnout? To by se ti líbilo?
O: Jo, to je dobrý.
M: A jaká byla ta mlynářka, co zachránila toho prince? Co bys o ní řek?
O: No, já nevim.
M: Nepřijdeš na něco, co bys o ní řek?
O: (mlčí)
M: Tak a ten princ? Ten byl jakej?
O: (mlčí)
M: Taky nevíš?
O: Nevim.
M: Tak dobře. Líbilo se ti, jak se v tý pohádce chovali ty postavy? Nebo bys někomu 
něco poradil, ať se chová jinak?
O: Já nevim. Neporadil.
M: Neporadil… A líbilo by se ti v takovýhle pohádce žít? 
O: Dyť jsem ti říkal včera, jak nemam rád, když ten Silvestr a ty kluci to dělaj...
M: Jo, o tom jsme se bavili včera, to je fakt. Takže bys nechtěl abychom se chovali my 
tady jako v tom opravdovym světě jako ty postavy v týhle pohádce? 
O: Už nevim.

Terezka, 4 roky

M: Líbilo se ti to?
T: Líbilo.
M: A co se ti tam líbilo nejvíc?
T: Všechno.
M: Všechno? A co se ti tam nelíbilo?
T: Všechno se mi líbilo.
M: A kdo si myslíš, že byl nejdůležitější v tý pohádce? Jako hlavní hrdinka nebo hrdina.
T: (dlouho se rozmýšlí)
M: Pamatuješ si jí ještě tu pohádku, jak jsem ti jí teď přečet?
T: (přikyvuje)
M: A o čem byla?
T: O mlejnce.
M: A co tam dělala? 
T: Chtěla zachránit prince.
M: No vidíš, si to pamatuješ. A kdo myslíš, že byl teda hlavní postava?
T: Ta princezna.
M: Jaká princezna?
T: (směje se)
M: Jaká? Nebo proč? Proč ta princezna byla hlavní?
T: (přemýšlí)
M: A kdyby sis měla vybrat, kym bys chtěla bejt v tý pohádce? Za koho bys tam byla?
T: Princeznu.
M: A jakou?
T: Za Růženku.
M: Ale v týhle pohádce. Tam nebyla Růženka.
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T: (mlčí)
M: A kym bys bejt nechtěla zase?
T: Nevim. (zasměje se)
M: Tak řekni…
T: Za robota.
M: Tady nebyl robot ale. (oba smích) A jaká podle tebe byla ta mlynářka?
T: Hodná.
M: A jaká ještě?
T: (přemýšlí)
M: A ten princ Krasomil, co byl uvězněnej? Jakej byl?
T: (přemýšlí)… Nevim.
M: Tak zkus něco říct, co tě napadne.
T: Měl to nějakou tou… princeznou.
M: A kdybys takhle bojovala o někoho jak bojovala ta mlynářka o prince, líbilo by se ti  
to?
T: (přikyvuje)
M: A co by se ti líbilo?
T: (přemýšlí) Nevim.
M: Tak to nevadí… A líbila se ti ta pohádka vůbec?
T: Hm.
M: A kdo se ti tam líbil nejvíc?
T: Ta mlynářka.
M: Mě se taky líbila nejvíc. A proč se líbila tobě nejvíc?
T: Protože bojovala.
M: No vidíš. A myslíš, že by to tak mělo bejt i u nás v opravdovym světě, že holky by 
bojovaly  za kluky jako ta mlynářka bojovala za prince?
T: (kroutí hlavou)
M: Ne? A jak by to mělo bejt?
T: (přemýšlí) Nevim.
M: Nevíš! Terezko, dyť ty nic nevíš! (oba smích)
(Následuje řada otázek, na které Terezka pokaždé se zasmáním odpovídá pouze 
„Nevim“.)  

2. Pohádky využité ve výzkumu

2.1. Pohádka O statečném kováři

Za devatero horami a devatero řekami žil jeden starý král, který měl dceru 
Jarmilku. Jarmilka byla moc hezká, měla dlouhé blonďaté vlasy a velké modré oči. 
Nosila bílé šaty se závojem a zlatou korunku. Král věnoval Jarmilce tu největší péči a 
tak princezna rostla jako z vody a stávala se z ní pořád krásnější a krásnější 
princezna.

Jednoho dne přijel na zámek Černokněžník, aby požádal krále o ruku 
princezny Jarmilky. Král samozřejmě nesouhlasil, protože věděl, že Černokněžník ji 
nechce za ženu, protože by jí měl rád, ale protože měl jen zájem o její krásu. Řekl 
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tedy Černokněžníkovi, že mu Jarmilku za ženu nedá. To Černokněžníka rozčílilo a 
králi řekl: „Toho budeš litovat králi.“ A odjel z království zpět do svého hradu v 
temných lesích. 

Od toho dne se král moc nevyspal. Věděl, že Černokněžník je zlý a udělá 
všechno proto, aby dosáhl svého. Nechal tedy zdvojnásobit stráže, aby byla 
princezna v bezpečí. Jedné noci se ale stráži nepodařilo komnatu princezny Jarmilky 
uhlídat a Černokněžníkovi se podařilo princeznu unést. Ráno bylo obrovské 
pozdvižení a král byl velice smutný. V království byly vyvěšeny černé prapory a 
držel se smutek. Král nechal vyhlásit, že komu se podaří přivést princeznu zpátky, 
tak ji dostane za ženu. 

Jednoho dne se zpráva o unesené princezně donesla i k mladému 
kovářskému učni Kubovi. Kuba byl velice šikovný a mistr kovář si ho nemohl 
vynachválit, jak je Kuba silný a jde mu práce od ruky. Když se Kuba o princezně a 
odměně dozvěděl, neváhal ani chvilku a rozhodl se, že se vydá princeznu osvobodit. 
Všichni se mu smáli a říkali mu: „Ty, že zachráníš princeznu, když se to nepodařilo 
ani těm nejstatečnějším princům?“ Jenže Kuba si nedal říct. Nabídka krásné 
princezny se přece nedala odmítnout.

A tak si vzal svoje velké kovářské kladivo a vydal na cestu. Netrvalo 
dlouho a Kuba dorazil k černému hradu, kde Černokněžník skrýval princeznu. Kuba 
do hradu vstoupil a vešel do hlavního sálu. V sále seděl Černokněžník a podíval se na 
Kubu a řekl: „Co tu pohledáváš?“ 

„Přišel jsem zachránit princeznu,“ odpověděl Kuba. 
“Jak ale jistě víš, princezna je moje,“ řekl Černokněžník „Ale dám ti šanci ji 

získat. Dostaneš úkol, který musíš splnit. Přijímáš?“
„Přijímám“, řekl Kuba. 
„Dobrá. Musíš si vybojovat klíč od komnaty, kde je zamčená princezna. 

Nejdřív musíš přemoci Černého rytíře, který klíč hlídá.“ 
Kuba šel tedy dolů do sklepa, kde měl být klíč, a spatřil rytíře. Rytíř 

opravdu naháněl hrůzu, byl veliký v ohromném černém brnění a v ruce měl obrovský 
meč.

Kuba se ho ale nebál a řekl: „Pusť mě dovnitř“. 
Na to se rytíř jen zasmál a zvedl meč a už se chystal Kubu seknout. V tom 

Kuba rychle vytáhl svoje velké kovářské kladivo a vší silou praštil rytíře do nohy. 
Byla to taková rána, že to rytířovi promáčklo brnění až na kost. Rytíř zasténal a meč 
mu vypadl z ruky. Tak se Kuba napřáhl znova a praštil kladivem rytíře do jeho druhé 
nohy. Byla to snad ještě větší rána než ta první. To už rytíř nevydržel stát a svalil se 
na zem a jen naříkal. 

Kuba tedy otevřel dveře a vstoupil. A koho neviděl, Černokněžníka, který 
tam stál a před sebou měl dvě truhly. 

„Dobrá, měl jsi štěstí, ale ještě nejsi u konce,“ řekl. „Mám tu dvě truhly. 
V jedné je klíč od princezniny komnaty a ve druhé je zlato. Můžeš si vybrat jenom 
jednu z nich,“ řekl a truhly otevřel. A opravdu, v jedné z nich byl jen malý klíč a 
druhá byla plná zlata. V truhle se zlatem bylo tolik peněz a šperků, až z toho Kubovi 
oči přecházely. „Dobře si to rozmysli,“ řekl Černokněžník Kubovi, „podívej se, kolik 
bohatství by sis hned mohl odnést domů“. Kuba se na truhlu chvíli díval a 
představoval si, jak by se vrátil domů bohatý a do smrti by už nemusel pracovat. 
Černokněžník si už myslel, že má vyhráno, protože takové hromadě zlata nikdo 
neodolá, natož chudý kovář. Kuba se ale podíval na Černokněžníka a řekl: „Mě ale 
tvoje bohatství nezajímá,“ a vzal do ruky truhlu s klíčem. V tom okamžiku jakoby se 
Černokněžník vypařil. 
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Kuba vzal klíč a utíkal nahoru do věže, kde byla vezněná princezna 
Jarmilka. Když otevřel dveře, princezna se mu vrhla kolem krku a políbili se. Ihned 
se vydali zpět do království, kde všichni začali oslavovat. Největší radost ze všech 
měl král, že se mu dcera vrátila. Jak slíbil, tak udělal a dal Kubovi princeznu 
Jarmilku za ženu a půl království k tomu. Vystrojila se tedy ohromná svatba a jestli 
Kuba s Jarmilkou nezemřeli, žijí tam šťastně až dodnes.

2.2. O statečné mlynářce

Za devatero řekami a devatero horami žil byl král s královnou, kterým se 
jednoho dne narodil syn. A nebyl to syn ledajaký, byl to syn velice krásný a tak mu dali 
jméno Krasomil. Jak čas utíkal, Krasomil rostl a rostl. A je nutno říci, že rostl jako 
z vody. A co bylo důležitější, rostl čím dál tím víc do krásy. Chodil pořád pěkně 
upravený v pěkném oblečení, které neměl nikdy špinavé.

Jednoho dne se dozvěděla o Krasomilově kráse sobecká královna Beatrice. 
Přestože byla královna Beatrice velmi zlá, byla také velice hezká. Dá se říci, že byla 
překrásná. Manžela ale neměla, protože s ní nikdo nemohl vydržet, jak moc byla zlá. 
Královna Beatrice byla tak zahleděná do sebe, že se považovala za nejkrásnější bytost 
na světě. Když se ale jednou doslechla, že v jednom království žije krásný princ 
Krasomil, který je každým dnem krásnější, dostala zlost. To, že se o nějakém princi 
říká, že je nejhezčí na světě, ji moc rozzlobilo. Tak ji jednoho dne napadl plán, jak by 
mohla být opět nejkrásnější na světě, že nechá prince unést. Přemluvila jednoho draka, 
aby prince unesl a někde uvěznil. Drak udělal, co královna chtěla a jednoho dne doletěl 
do království a prince unesl a odnesl ho do skal, kde ho strčil do jedné jeskyně.

Král s královnou byli moc nešťastní, když se dozvěděli, co se stalo. Týden se 
držel smutek, kdy všichni plakali. Král dlouho neváhal a nechal vyhlásit do širokého 
kraje, že za osvobození prince nabízí jeho ruku. Je jasné, že mnoho princezen by mělo o 
princovu ruku zájem, ale neměly dost odvahy na to, aby se vydaly prince hledat a 
osvobodit. Byl to úkol až moc nebezpečný a nikomu se bojovat s drakem nechtělo. 

Až jednoho dne se zpráva o uneseném princovi donesla do jednoho starého 
mlýna, kde žil mlynář se svojí dcerou Bětou. Mlynář už byl starý, tak mu Běta v mlýně 
musela pomáhat. Bylo to velmi pracovité děvče a šla jí práce od ruky. Měla takovou 
sílu, až se tomu sám mlynář divil, kolik pytlů zvládne Běta unést. Když se Běta o 
uneseném princi dozvěděla, řekla si, že se pokusí prince osvobodit, ničeho se totiž 
nebála a kdo by si nepřál dostat krásného prince za muže? Do ranečku ji otec zabalil 
zbytek domácího chleba, dal ji několik dobrých rad a popřál ji šťastnou cestu. 

Putovala dlouho a dlouho, až jednoho dne konečně dorazila k drakovi, který 
hlídal jeskyni, kde byl zajatý princ Krasomil. Běta přistoupila k sedmihlavému drakovi 
a řekla: „Draku, pusť prince, kterého tady vězníš, nebo s tebou zatočím.“ Drak se začal 
smát: „Tebe bych se měl bát, ty chudá mlynářko?“ A už se shýbal, aby vzal Bětu do 
tlamy. V tom Běta vyskočila a uhnula na stranu, takže ji drak netrefil. V tom ale na Bětu 
zaútočila druhá drakova hlava, ale Běta byla zase rychlejší a zase uskočila. A tak to šlo 
dál a dál. Běta různě přeskakovala od jedné drakovy hlavy ke druhé a přitom mu lezla 
po krcích a přeskakovala z jednoho krku na druhý. Drak se po ní všemožně oháněl 
všemi sedmi hlavami a pokoušel se jí schlamstnout. Běta byla ale rychlejší než drak a 
měla spoustu síly. A hlavně měla dobrý trénink z lezení po stromech, takže pro ní nebyl 
problém se po drakovi prohánět, tak, jak byla zvyklá z větví stromů. Drak se rychle 
unavil a navíc zjistil, že se vůbec nemůže hýbat. Měl totiž všech sedm krků do sebe 
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zamotaných a zauzlovaných z toho, jak se po Bětě oháněl. Proto drakovi nezbylo nic 
jiného než bezvládně ležet a jen lapat po dechu.

Běta tedy draka obešla a dostala se k jeskyni, kde byl zajatý princ. Vstoupila do 
jeskyně a uviděla královnu Beatrice. Královna Bětě řekla: “Vím, že jsi přišla zachránit 
prince. A protože se mi líbíš, jak jsi odvážná, dám ti šanci ho osvobodit. Princ je 
uvězněný dole v jeskyni, ale je tam tma a bez světla je nemožné se tam dostat. Dostaneš 
tedy úkol, ve kterém musíš uspět, dám ti na výběr mezi dvěmi věcmi. Jednou z nich je 
bedna plná peněz a druhá je svíčka. Dobře si obě věci prohlédni,“ řekla královna a 
v duchu si myslela, že Běta penězům neodolá, protože pochází z chudého mlýna. Běta si 
bednu s penězi prohlížela a myslela na to, jak by mohla tatínkovi postavit nový mlýn a 
že by už nemuseli tolik pracovat. Byla to velmi lákavá nabídka, jenže Běta pořád 
myslela na prince. A když se jí tedy královna zeptala, co si vybrala, řekla, že svíčku, a 
vzala ji do ruky. V tu chvíli královna zmizela ve tmě a nebylo po ni vidu ani slechu.
Běta se tedy vydala s hořící svíčkou dolů do jeskyně, kde byl princ. Když ji uviděl, vrhl 
se jí kolem krku a políbili se. Vyběhli nahoru z jeskyně ven a vydali se zpět do 
království.

Když do království dorazili, vypukla neskutečná sláva a král s královnou samým 
štěstím plakali, že Krasomila zase vidí. Celé království bylo na nohou a oslavovalo, že 
je princ zpátky. Král splnil svůj slib a dal Bětě prince Krasomila za muže a ještě půl 
království k tomu. Uskutečnila se tedy velká svatba a Běta s Krasomilem žili šťastně a 
spokojeně až do smrti.

3. Otázky k rozhovorům s dětmi

1. Líbila se ti pohádka? Co se ti líbilo nejvíc?
2. Je něco, co se ti v pohádce moc nelíbilo? Co to bylo?
3. Kdo byl pro tebe hlavní hrdina nebo hrdinka příběhu? A proč?
4. Kdyby sis měl vybrat, jakou pohádkovou postavou v téhle pohádce bys chtěl 

být? Proč?
5. Kterou pohádkovou postavou v téhle pohádce bys naopak být nechtěl? Proč?
6. Jaký byl podle tebe kovář Kuba? / Jaká byla podle tebe mlynářka Běta? 
7. A jaká byla podle tebe princezna Jarmilka? / A jaký byl podle tebe princ 

Krasomil?
8. Myslíš, že se v pohádce chovali všichni, tak jak měli? Co bys jim poradil, jak by 

se měli správně zachovat?
9. Líbilo by se ti takhle bojovat o princeznu, jako bojoval kovář Kuba o Jarmilku? 

X Líbilo by se ti, kdyby takhle o tebe někdo bojoval, tak jako bojoval kovář 
Kuba o Jarmilku? / Líbilo by se ti takhle bojovat o prince, jako bojovala 
mlynářka Běta o Krasomila? X Líbilo by se ti, kdyby takhle o tebe někdo 
bojoval, tak jako bojovala mlynářka Běta o Krasomila?

10. Myslíš, že by to tak mělo být i v opravdovém světě, že by muž měl bojovat za 
svoji nevěstu? / Myslíš, že by to tak mělo být i v opravdovém světě, že by žna 
měla bojovat za svého ženicha?

11. Líbilo by se ti žít ve světě, kde by se všichni chovali tak, jako se chovaly 
postavy v téhle pohádce?
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