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Abstrakt 

 

 Táto diplomová práca sa zaoberá rozprávkou a jej významom a vyuţitím v súčasnej 

rodine. V teoretickej časti sa venuje vymedzeniu pojmov rozprávka a rodina, poukazuje na ich 

charakteristické znaky a funkcie, stručne sa zmieňuje o vývoji rozprávky i rodiny od 

minulosti po súčasnosť, nahliada na rozprávku v kontexte detského myslenia a preţívania 

a ponúka psychologickú charakteristiku štyroch vybraných rozprávok. Praktická časť vyuţíva 

kvantitatívne i kvalitatívne metódy spracovania údajov dotazníka, na ktorý odpovedalo 135 

osôb. Jej účelom je zistiť, akou formou sa deti najčastejšie dostávajú do kontaktu 

s rozprávkou, kto im sprostredkováva rozprávku v čítanej alebo rozprávanej podobe a s akými 

rozprávkovými verziami sa týmto spôsobom deti stretávajú. Práca ďalej analyzuje názory 

rodičov na význam rozprávok v ţivote dieťaťa a rodiny a vymedzuje dôvody, pre ktoré 

rodičia svojim deťom rozprávky čítajú alebo nečítajú. Pouţitím štatistických metód sa ukázali 

významné rozdiely medzi audiovizuálnou a čítanou/rozprávanou formou kontaktu detí 

s rozprávkou, ďalej rozdiely medzi matkami a otcami vo frekvencii čítania rozprávok svojim 

deťom a potvrdilo sa, ţe deťom sú častejšie čítané/rozprávané kratšie a zjednodušené verzie 

klasických rozprávok, neţ ich dlhé, neupravované verzie. Výsledky naznačujú, ţe napriek 

tomu, ţe rodičia si pozitívny prínos rozprávok pre deti uvedomujú, nekladú dostatočný dôraz 

na formu kontaktu dieťaťa s rozprávkou, čím môţe dochádzať k oslabeniu jej funkcií 

a psychologického významu a obmedzeniu moţností, ktoré rozprávka do ţivota dieťaťa môţe 

priniesť. 

 

 

Kľúčové slová: rozprávka, dieťa, rodina  
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Abstract 

 

 This thesis deals with fairy tale and its meaning and using in a modern family. 

The theoretical part focuses on definition of terms fairy tale and family and points on their 

characteristic signs and functions, briefly mentions development of fairy tale and family 

throughout history, points at fairy tale in a context of children„s thinking and feeling and 

offers a psychological characteristics of four selected fairy tales. The empirical part applies 

both quantitative and qualitative methods of processing the data, which were obtained from  

a questionnaire that was answered by 135 people. Its purpose is to find out the most frequent 

form of contact of a child with fairy tales, to learn which person reads or tells fairy tales to 

a child the most often and to show which versions of fairy tales are most common among 

children. This thesis also analyses opinions of parents on meaning of fairy tales in a life of 

a child and family and defines the reasons which parents have for reading or nonreading of 

fairy tales. Using statistics methods, there were shown some significant differences between 

audiovisual  and read/told form of a contact of children with fairy tales, differences were also 

shown between the groups of mothers and fathers in a frequencies of reading fairy tales to 

their children and it was verified, that short and simplified versions of fairy tales are read 

more often than long and unmodified versions of classical stories. Results indicate, that 

despite being concious of positive values of fairy tales, parents do not insist on a propper form 

of contact with fairy tales, which can cause weakening of functions and psychological 

meaning of fairy tales in children‟s lives.  

 

 

Key words: fairy tale, child, family 
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„Vesmír je stvorený z príbehov, 

nie z atómov.“ 

 

Muriel Ruckeyser 
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„V rozprávkach, ktoré som počúval v detstve, 

spočíva hlbší význam neţ v pravde, 

ktorú učí ţivot.“ 

 

                                          Friedrich Schiller 

 

 

Úvod 

 

S rozprávkou sa v priebehu ţivota v určitej forme stretol a stále stretáva takmer kaţdý 

z nás. Niektorí si dodnes nevedia predstaviť Vianoce bez Perinbaby, Mrázika či Troch 

orieškov pre Popolušku. Ale azda najkrajšie spomienky na rozprávku sa mnohým spájajú 

práve s obdobím vlastného detstva. 

Vo svete dieťaťa má rozprávka nezastupiteľné miesto; v dospelosti uţ človek pri jej 

počúvaní nikdy nepreţije to, čo preţíva dieťa, neponorí sa naplno do čarovného sveta, nebojí 

sa spolu s hrdinom, necíti úľavu, keď drakovi na zem padne i posledná hlava. Dospelý uţ 

väčšinou rozprávky prijíma ako nenáročný relax, kedy ho na chvíľu môţu prestať ťaţiť 

starosti kaţdodenného ţivota, ale zároveň vie, ţe hypotéku mu nepomôţe zaplatiť čarovný 

oslík, a ani jeho deti nenasýti stolček „prestri sa“. 

Dospelý uţ svet okolo seba i jeho nástrahy väčšinou pozná, je socializovaný, 

vybudoval si vlastnú identitu, získal mnohé skúsenosti, poučil sa častokrát i na vlastných 

chybách. Dieťa má túto cestu ešte pred sebou. A blízky, citovo zrelý človek, ktorý pozná seba 

samého a je vnímavý voči potrebám dieťaťa, ho prinajmenšom na začiatku tejto cesty dokáţe 

citlivo viesť a sprevádzať, mnohé vysvetliť, na kadečo pripraviť. No i ten najdokonalejší rodič 

robí chyby, nie vţdy sa zachová správne, a nie vţdy dokáţe nájsť tie správne slová. Vtedy sa 

k dieťaťu prihovára príbeh, aby mu svojim symbolickým jazykom povedal aj to, čo je slovami 

tak ťaţko vypovedateľné, aby v ňom zanechal stopu, zasadil semienko, ktoré sa prebudí 

k ţivotu v pravý čas. 

Z vlastnej skúsenosti sa odváţim tvrdiť, ţe najmä deťom, ktoré nemali šťastné, 

bezproblémové detstvo, môţu rozprávky pomôcť prečkať toto neradostné obdobie v nádeji, ţe 

všetko zlé sa raz skončí a vlastným úsilím tieţ dokáţu postupne zdolať všetky prekáţky 

a nájsť svoje šťastie. A hoci na rozprávky v priebehu dospievania častokrát zabudnú, 

v dospelosti, napr. v priebehu terapie alebo opakujúcich sa ţivotných scenárov sa môţu 
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rozprávky vynoriť v celej svojej sile a priniesť pochopenie v procese hľadania vlastného ja, 

doplniť chýbajúce informácie, dodať súvislosti, opäť cez skrytú reč symbolov. 

Táto práca nie je zameraná na psychoterapiu, ale podnetom jej vzniku bola práve moja 

vlastná skúsenosť v procese psychoterapie, kedy rozpomenutie sa na rozprávky, ktoré som 

potrebovala počúvať stále znovu a znovu, naštartovalo môj liečiaci proces a neuveriteľne 

rýchlo prinieslo pochopenie širších súvislostí i môjho osobného príbehu. Spomedzi mnohých 

rozprávok je tou mojou „osudovou“ Snehová kráľovná, i keď neraz som na lepšie vysvetlenie 

a pochopenie rôznych situácií pouţila symboly či postavy z mnoţstva iných rozprávok. A o to 

práve ide. Kaţdý človek môţe mať svoju vlastnú rozprávku, ktorá je najbliţšia práve jeho 

ţivotnej situácii či detskému príbehu, ale nemusí. No poznanie veľkého mnoţstva rôznych 

rozprávok akoby vytváralo nový priestor pre komunikáciu na nevedomej či symbolickej 

rovine, vďaka ktorej sme schopní rýchlejšie a trefnejšie uchopiť a vyjadriť svoje pocity 

i myšlienky a vniesť do zahmlenej situácie viac svetla. A pokiaľ bolo dieťa o túto 

„symbolickú databázu“ v detstve ochudobnené, nemá sa v budúcnosti v prípade potreby 

k čomu vrátiť, prichádza o kontakt s týmto kolektívnym kultúrnym bohatstvom. 

Domnievam sa, ţe vytvorenie tejto „rozprávkovej základne“, z ktorej sa neskôr dá 

vnútorná múdrosť čerpať, nie je moţné prostredníctvom dnes tak rozšírených odľahčených 

a zjednodušených verzií klasických rozprávok. Nestačí poznať Janíčka, Marienku a chalúpku 

z perníka, treba poznať aj dôvod, prečo sa deti ocitli v lese samé. Preto by sme mali dávať 

pozor, aby sme deti neoberali o rozprávky v ich plnej sile a kráse, neponúkali im neúplné 

skrátené verzie, ktoré ani zďaleka nedokáţu nasýtiť ich často i nevedomé potreby. A taktieţ 

by sme deti nemali nechávať samé napospas všetkým obrazom, otázkam a pocitom, ktoré 

v nich rozprávky môţu vyvolať. Práve preto sme sa snaţili o zmapovanie súčasnej situácie 

a vzťahu k rozprávkam v rodinách, ktoré sú tým najprvotnejším miestom, kde sa dieťa 

s rozprávkou stretáva, ale hlavne najvýznamnejším činiteľom v ţivote dieťaťa vôbec. 

O pozitívach a psychologickom význame, ktoré čítanie či rozprávanie rozprávok pre 

deti má, niet z hľadiska odbornej verejnosti pochýb. Otázkou zostáva, do akej miery  si tieto 

pozitíva a význam uvedomujú samotní rodičia a sami dokáţu svojim deťom rozprávky 

sprostredkovať. 

V tejto práci sa pokúsime nahliadnuť na význam rozprávky v súčasnej rodine. 

Teoretická časť je rozčlenená na tri kapitoly, v prvej sa venujeme charakteristike klasickej 

ľudovej a terapeutickej rozprávke, stručne sa zmieňujeme o historickom vývine rozprávok, 

pojednávame o rozprávke v kontexte myslenia a preţívania dieťaťa, vyzdvihujeme jej 

najdôleţitejšie funkcie a ponúkame psychologickú charakteristiku niekoľkých vybraných 
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detských rozprávok, ktoré patria medzi najznámejšie a najobľúbenejšie (túto kapitolu sme 

doplnili aţ na záver, po spracovaní výsledkov výskumu, v ktorom sa tieto rozprávky 

umiestnili na popredných miestach). 

Druhá kapitola sa zaoberá vymedzením pojmu rodina a jej základnými 

charakteristikami, premenou rodiny v čase a jej základnými funkciami. 

Tretia kapitola teoretickej časti hovorí o význame čítania rozprávok z pohľadu 

dieťaťa, rodiča, ale i z hľadiska celej rodiny. 

Praktická časť je venovaná kvantitatívnemu a kvalitatívnemu spracovaniu výsledkov 

výskumu významu rozprávok v súčasnej rodine, ktorého sa prostredníctvom dotazníku 

zúčastnilo 135 rodičov. Pokúšali sme sa zistiť, akou formou sa deti najčastejšie do kontaktu 

s rozprávkou dostávajú, aké verzie rozprávok sú im najčastejšie sprostredkovávané, koľko 

času rodičia so svojimi deťmi pri spoločnej činnosti čítania alebo rozprávania rozprávok 

trávia a pod. Zaujímalo nás tieţ, nakoľko si rodičia význam rozprávok pre ich deti uvedomujú 

a prečo im rozprávky čítajú alebo nečítajú. 

Spracovávať tému rozprávky a neskĺznuť pri tom k poetickosti sa obzvlášť pri písaní 

teoretickej časti neraz ukázalo ako problematické, bolo nutné si neustále pripomínať potrebu 

odbornosti a prepojenia s psychológiou. Rozprávky sa však stali jednou z mojich cenných 

moţností psychohygieny a relaxu. Začala som pravidelne čítať rozprávky malým deťom 

a okrem získania ďalších konkrétnych príkladov, ktoré som postupne zahŕňala do textu ako 

ukáţky pribliţujúce funkcie rozprávok, zobrazujúce prepojenie rozprávky s myslením 

predškoláka a pod., som si nielen oddýchla, ale čoraz zreteľnejšie som vnímala detskú potrebu 

a hlad po rozprávkach i zmysel kontaktu dieťaťa s rozprávkou práve formou čítania alebo 

rozprávania, čo ma ešte viac motivovalo k dokončeniu celej práce a rozhodnutiu získané 

poznatky ďalej viac uplatňovať v praxi pri práci s deťmi a motivovaní rodičov pri tejto 

činnosti doma, vo svojich rodinách. 
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„Kaţdá rozprávka je čarovným zrkadlom, 

ktoré odráţa kúsok z nášho vnútorného sveta.“ 

 

                                              Bruno Bettelheim 

 

 

1. Rozprávka 

 

Od počiatkov ľudskej histórie boli príbehy základným komunikačným nástrojom 

medzi ľuďmi (Schwartz, Melzak, 2005). Vychádzali z ľudskej potreby porozumieť okolitému 

svetu, predať mladej generácii kmeňové dedičstvo a oslavovať ţivot. Prostredníctvom hudby, 

tanca, maľovania, sôch či slov si ľudia sprostredkovávali svoje záţitky, pocity i históriu 

kmeňa. 

Dávno predtým, neţ sa príbehy a rozprávky začali šíriť aj písomnou formou, boli 

predávané ústnou tradíciou, spríjemňovali večer po dlhom dni namáhavej práce a poskytovali 

útechu a povzbudenie pred ďalším nemenej náročným dňom, často v kruhu ľudí sediacich 

okolo ohňa či v svetlici nejakého domu (Davidheiser, 2007). 

„Bol to spôsob, akým starí učili mladých a predávali hodnoty z jednej generácie na 

druhú“ (Boltman, 2001, str. 7).  Či uţ to boli skutočné príbehy, legendy, mýty, rozprávky 

alebo bájky, spájali ľudí, vťahovali ich do sveta mimo všednej reality, dokázali ich rozosmiať 

i rozplakať. Mnohé pretrvali a v rôznej podobe sa s nimi stretávame dodnes. V našej práci 

svoju pozornosť zameriame len na rozprávky, ktoré sú detskej duši a detskému chápaniu sveta 

azda najbliţšie, čo C. von Heydebrand vyjadruje slovami: „Zdravé děti jsou pro pohádky 

připraveny, vţdyť jsou s nimi „jedné krve“. Děti ještě nedorostly k bdělé intelektualitě, která 

je typická pro vědomí dospělého člověka a která činí základem myšlení smyslové vnímání 

skutečnosti. Dětský způsob smyslového vnímání ještě umoţňuje, aby dítě pochopilo, třeba ţe 

lev je začarovaný princ“ (Heydebrand, 1993, str. 95). 

Rozprávky boli zdieľané a obmieňané podľa potrieb zúčastnených. Informovali, 

bavili, varovali, zasväcovali... Boli výsledkom spoločnej skúsenosti a hodnôt, nástrojom 

ţiviacim pocit prináleţitosti a nádej, ţe zázraky sú moţné (Seifert podľa Coulacoglou, 2008). 

Hoci nás najviac zaujíma psychologický aspekt rozprávok a ich pouţívanie a význam 

v súčasnej rodine, pre lepšie uchopenie a porozumenie problematiky sa budeme podrobnejšie 

venovať aj definícii pojmu rozprávka a vymenovaniu jej základných charakteristík, 
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v krátkosti sa pozrieme, ako sa postoj k rozprávkam menil v priebehu histórie aţ po súčasnosť 

a zhrnieme si hlavné funkcie, ktoré rozprávky majú s dôrazom na psychologické hľadisko 

a pokúsime sa odpovedať na otázku, prečo je rozprávka pre dieťa tak príťaţlivá, a prečo ju 

mnoho autorov (Bettelheim, 2000; Čačka, 1999; Říčan, 1990) povaţuje za dôleţitú súčasť 

ţivota dieťaťa obzvlášť v predškolskom období. 

 

 

1.1 Vymedzenie pojmu rozprávka a jej charakteristické znaky 

 

Rozprávky hovoria o zvláštnostiach ţivotných podmienok modernej masovej 

spoločnosti len málo, pretoţe vznikli dávno pred ňou, avšak o „vnitřních problémech lidských 

bytostí a správnych řešení jejich nesnází v kaţdé společnosti se z nich můţeme dozvědět více, 

neţ z kteréhokoliv jiného druhu vyprávění srozumitelného dětem“ (Bettelheim, 2000, str. 9). 

V tom spočívá i určitý nadčasový význam rozprávky – vyjadruje sa k všeobecnejším témam  

a problémom ľudskej psychiky. 

G. K. Chesterton a C. S. Lewis povaţujú rozprávky za „duchovní bádání, a proto také 

nejvíce podobné ţivotu, neboť zjevují lidský ţivot, jak je viděn, proţíván a tušen z nitra duše“ 

(Chesterton, Lewis podľa Bettelheima, 2000, str. 26). 

V tejto kapitole sa pokúsime definovať rozprávku a priblíţime si jej základné znaky, 

bliţšie si tieţ charakterizujeme klasickú ľudovú rozprávku a rozprávku terapeutickú. 

Domnievame sa totiţ, ţe klasické ľudové rozprávky svojim obsahom najlepšie odpovedajú na 

psychologické potreby dieťaťa v období 3 aţ 6 rokov, kedy význam rozprávky pre dieťa 

vrcholí a tieto rozprávky taktieţ u detí patria medzi najobľúbenejšie.
1
 

Niekoľko rodičov zároveň uvádzalo, ţe svojim deťom rozprávajú vymyslené 

rozprávky a príbehy, ktoré im pomáhajú vyrovnať sa s udalosťami alebo problémami, ktorým 

práve čelia (napr. šikana v škole, ţiarlivosť na súrodenca, smrť domáceho zvieratka a pod.). 

Sami rodičia takéto rozprávky nepomenovávajú terapeutickými, zdá sa, ţe účinný prostriedok 

pomoci svojmu dieťaťu vytvorili intuitívne. 

V literatúre sme sa s  týmto typom rozprávok oboznámili, a preto by sme ho čitateľovi 

radi priblíţili. Autorka Maria Molicka (2007) ich nazýva terapeutickými rozprávkami 

a pokúša sa osloviť nielen psychológov, ale i rodičov a ponúknuť im návod ako 

                                                 
1
 Vyplýva to taktieţ z odpovedí rodičov zúčastnených sa výskumu (pozri v prílohe č. 2). 
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s terapeutickými rozprávkami pracovať doma s vlastnými deťmi a pomôcť im lepšie zvládať 

problémy, s ktorými sa môţu vo svojom beţnom ţivote stretávať a snaţiť sa s nimi vyrovnať. 

 

 

1.1.1 Definícia rozprávky 

 

 Podrobnejšie definície rozprávok by sa pravdepodobne odvíjali od ich bliţšieho 

rozdelenia podľa autorstva (ľudové a umelé), obsahu (čarovné, zvieracie, legendárne...), 

formy (prozaické, básnické, dramatické) a tém (klasické a moderné). My sa podrobným 

delením rozprávok zaoberať nebudeme, odkáţeme však na viacero autorov, ktorí rôzne 

podrobné delenia rozprávok ponúkajú (napr. Beneš, 1990; Dvořák, 2001; Vlašín et al., 1984, 

W. Wundt podľa Proppa, 1999). Najznámejšou a najčastejšie charakterizovanou je klasická 

čarovná ľudová rozprávka, preto sa pri definícii budeme opierať o ňu. 

 Slovník literární teorie definuje rozprávku ako: „…prozaický ţánr lidové slovesnosti, 

jehoţ vyprávění podává objektivní realitu jako nadpřirozenou s naivní samozřejmostí, jako by 

vše bylo skutečné; přes svoji fiktivnost tak zpravidla postihuje některé základní lidské touhy, 

etické normy a obecné ţivotní pravdy“ (Vlašín et al., 1984, s. 281). 

 Bettelheim charakterizuje rozprávku nasledovne: „...pohádka je smyšlené ztvárnění 

víceméně všeobecných lidských problémů, které vzniklo předáváním příběhu z generace na 

generaci“ (Bettelheim, 2000, str. 60).  

M. Molicka o rozprávkach hovorí, ţe sú: „Literárním výtvorem, který je dětem 

nejbliţší... V nich se mísí reálný svět se světem fantazie a společně vytvářejí skutečnost, která 

je pro dítě srozumitelná. Dítě se prostřednictvím pohádkového příběhu seznamuje se 

situacemi vzbuzujícími neklid, ale současně v něm můţe najít i „zázračné“ řešení svých 

problémů. Ve světě pohádek nachází přátelé, proţívá úţasné příhody, a především se zbavuje 

úzkosti. Díky pohádkám můţe být řešení emočně obtíţných situací příjemné, a dokonce 

radostné“ (Molicka, 2007, str. 7). 

J. C. Mills a R. S. Crowley (podľa Chana, 1993) vykresľujú šesť základných prvkov 

obsiahnutých v príbehoch a rozprávkach (nie vţdy sú prítomné všetky): zobrazenie 

metaforického konfliktu, ktorý zodpovedá problému dieťaťa; stelesnenie dosiaľ 

neuvedomovaných schopností a zdrojov v podobe hrdinov a pomáhajúcich bytostí, a tieţ 

 strachov a negatívnych presvedčení v podobe darebákov a prekáţok; poučenie sa zo situácie 

vďaka predchádzajúcemu úspechu; prezentovanie krízy, v ktorej došlo k obratu a vyriešeniu; 
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vyvinutie sa nového vnímania samého seba v dôsledku identifikácie s hlavným hrdinom, 

ktorý úspešne zavŕšil svoju cestu; oslava potvrdenia hodnoty a výnimočnosti hlavnej 

postavy. 

 

 

1.1.2 Klasická čarovná ľudová rozprávka 

 

C. Coulacoglou zhrnula základné charakteristiky  čarovných ľudových rozprávok 

týkajúce sa prostredia, postáv, deja (zápletky) a tém (v nasledujúcom texte budeme ďalej pre 

stručnosť uvádzať uţ len pojem rozprávka). Pre štruktúru rozprávok je charakteristická 

zrozumiteľnosť, kompaktnosť, presnosť, výrazy extrémov a polarít a absencia rušivých 

detailov (Coulacoglou, 2008). 

Prostredie obsahuje čas (vzdialená minulosť) i miesto (hrady, lesy). M. L. von Franz 

podotýka, ţe: „V pohádce jsou místo a čas vţdy zřejmé, protoţe pohádky často začínají „Byl 

jednou jeden…“ nebo nějak podobně. To znamená, ţe místem příběhu je ono kdesi 

kolektivního nevědomí, jemuţ chybí konkrétní prostor a čas“ (Franz, 2008, str. 30). 

Postavy sú v zásade symbolické, popis ich výzoru a charakteru je väčšinou plochý 

a stručný, v priebehu času sa postavy zmenia len výnimočne.
2
 Za charakteristické vlastnosti 

hlavných rozprávkových postáv Coulacoglou (2008) povaţuje: pokoru, skromnosť a naivitu.
3
 

Brever pridáva ďalšie dve: pasivitu (ktorá  sa  nakoniec preukáţe byť istým prejavom sily)  

a láskavosť spojenú so súcitom s chudobnými, škaredými, starými a zvieratami (Brever podľa 

Coulacoglou, 2008). 

Dej klasickej rozprávky je jednoduchý a neobsahuje ţiadne zbytočné opisy scén. 

Rozprávky prinášajú problémy, ktoré sú pre ľudí všeobecne významné, symbolicky 

znázorňujú univerzálne hodnoty, emócie alebo obavy a niekedy zobrazujú moţný reťazec 

príčin a následkov. 

Témy zobrazujú často dodnes platné všeobecné pravdy a hodnoty ľudí a kultúr, 

z ktorých pochádzajú. Väčšina tém sa týka morálnych a materiálnych ziskov, víťazstva dobra 

                                                 
2
 Tu a tam sa stane, ţe sa postava pod vplyvom udalostí a záţitkov napr. polepší (ako príklad môţeme uviesť 

postavu bohatiera Ivana z rozprávky Mrázik). 
3
 Je otázne, či je moţné tieto vlastnosti povaţovať za charakteristické pre rozprávky všetkých kultúr celého 

sveta. 
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nad zlom a prevládnutím spravodlivosti. Poukazujú na to, ţe inteligencia a pokora sú 

dôleţitejšie neţ fyzická sila, a ţe dobrosrdečnosť a tvrdá práca bývajú odmenené.
4
 

Pre rozprávku je ďalej charakteristická jednoduchosť, všetky základné konflikty 

uvádza stručne a priamo, čím dieťaťu pomáha popasovať sa s problémami v ich 

najzákladnejšej podobe. „Pohádka zjednodušuje všechny situace. Postavy jsou vykresleny 

zřetelně a podrobnosti, kromě opravdu důleţitých, jsou vynechány. Všechny charaktery jsou 

spíše typické neţ jedinečné“ (Bettelheim, 2000, str. 12). 

Rozprávky sú tieţ nerealistické, čo Bettelheim povaţuje za dôleţitý vynález, pretoţe 

„dává jednoznačně na vědomí, ţe pohádky nechtějí být uţitečnou informací o vnějším světě, 

ale týkají se vnitřních pochodů, které se odehrávají v jednotlivci“ (Bettelheim, 2000, str. 27). 

Vo väčšine prípadov je rozprávka optimistická napriek tomu, ţe súčasťou deja 

častokrát bývajú i váţne alebo desivé scény. „Právě tím se pohádky rozhodujícím způsobem 

liší od jiných příběhů, v nichţ se rovněţ odehrávají fantastické udalosti, bez ohledu na to, 

zdali je šťastný konec důsledkem hrdinových cností, shody okolností, nebo zásahem 

nadpřirozených sil“ (Bettelheim, 2000, str. 39). 

Postavy, ich činy, miesta, na ktorých sa odohráva dej, okolnosti…to všetko je 

v rozprávkach jednoznačne dobré alebo zlé, bez pochybností a rozporov. Takéto čiernobiele 

videnie sveta je pre detský svet charakteristické a dobre zrozumiteľné, k objavovaniu 

pestrofarebnosti a rozmanitosti sveta i ľudských charakterov sa deti dostanú neskôr. 

„Pohádkové postavy nejsou rozporuplné – nejsou zároveň dobré a špatné jako ve skutečnosti 

my všichni. Jelikoţ ale taková polarizace ovládá dětskou mysl, vládne i pohádkám. Člověk je 

buď dobrý, nebo špatný, nic mezi tím“ (Bettelheim, 2000, str. 13). 

Podľa C. Coulacoglou vyjadrujú rozprávky „univerzálne pravdy a hodnoty, tak ako 

i problémy a výzvy, ktorým ľudia na celom svete čelili počas rôznych období“ (Coulacoglou,  

2008, str. 31). 

Ďalšou charakteristickou črtou rozprávkok je, ţe nás nikdy nenútia robiť akékoľvek 

rozhodnutia, či niečo vo svojich ţivotoch meniť, maximálne ponúkajú návod, hovoria  

o moţnostiach, ale všetko ponechávajú na nás, dokonca i to, či vôbec chceme nejaké 

rozhodnutie urobiť. „Je na nás, abychom se rozhodli, zdali si přejeme poznání z pohádky 

uplatnit v ţivotě, nebo si jen tak uţít smyšlených příhod, o nichţ vypráví“ (Bettelheim, 2000, 

str. 44). 

                                                 
4
 Radi by sme upozornili na to, ţe táto definícia nie je univerzálna pre rozprávky všetkých kultúr, napr. 

v mnoţstve rómskych alebo ruských rozprávok sa stretneme s tým, ţe prefíkanosť, schopnosť niekoho obratne 

oklamať či okradnúť sú oveľa cennejšie neţ poctivosť, láskavosť alebo pokora. 
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1.1.3 Terapeutická rozprávka 

 

Poľská psychologička Maria Molicka (2007) napísala viacero rozprávok, ktoré 

pouţíva pri svojej práci s deťmi a mládeţou. Nazýva svoje rozprávky terapeutickými  

a ponúka návod, ako podobné rozprávky tvoriť a pracovať s nimi i v rodinách. Kaţdá 

rozprávka je zameraná na špecifický problém (napr. keď sa dieťa bojí, ţe sa stratí; bude 

terčom výsmechu; ţe ho opustia rodičia alebo iná blízka osoba; keď sa strachuje, ţe stratí 

kontrolu nad svojim telom – napr. sa pocikáva; keď ťaţko znáša konflikty v rodine; má strach 

zo smrti, operácie, či tmy...). 

Charakteristickým znakom všetkých terapeutických rozprávok je náročná situácia 

hlavnej postavy. Strach a obavy, ktoré preţíva, jej pomáhajú zvládať ďalšie rozprávkové 

bytosti a postupne si tak osvojuje rôzne spôsoby riešenia ťaţších situácií, vďaka čomu 

prekonáva aj svoju úzkosť. Dochádza tým ku zmene správania sa a k novému preţívaniu 

situácie. Pri správnej práci s rozprávkou tak dôjde k „prenosu“ skúseností rozprávkovej 

postavy na dieťa, ktoré si nové spôsoby osvojí a zvnútorní.  Všetky terapeutické rozprávky 

obsahujú štyri nasledujúce prvky: 

Hlavná téma – hrdina sa nachádza v emočne náročnej situácii, na ktorú reaguje 

strachom aţ úzkosťou. Jeho pocity sú podrobne popísané. Kaţdá rozprávka sa zaoberá inou 

úzkosť vyvolávajúcou situáciou: napr. bolesťou, tmou, výsmechom, smrťou, váţnym 

operačným zásahom, odlúčením od blízkej osoby, pocitom straty kontroly nad vlastným 

telom. 

Hlavná postava – dieťa alebo zvieratko, ktoré vďaka ďalším rozprávkovým postavám 

postupne nachádza spôsob, ako si poradiť s problémami a situáciami, ktoré v ňom 

vzbudzovali pocity úzkosti, strachu, osamelosti, bezradnosti a pod. Hlavná postava začína 

samú seba vnímať pozitívne, získava nové vedomosti, ktoré jej pomáhajú nájsť vhodné 

riešenia. 

Ďalšie postavy – verbalizujú úzkosť a učia účinným spôsobom správania sa. 

Umoţňujú hlavnej postave dosiahnuť úspech a nazerať na situáciu i z iných uhlov, ktoré nie 

sú len pesimistické. 

Pozadie rozprávania – rozprávky sa odohrávajú na miestach, ktoré sú deťom známe, 

napr. detská izba, škôlka, škola, nemocnica, ulica a pod. Sú prezentované tak, aby v deťoch 

vyvolávali príjemné pocity a dobrú náladu. 
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Pri tvorbe vlastných terapeutických rozprávok je nutné prispôsobiť hlavného hrdinu 

dieťaťu z hľadiska veku a situácie, v ktorej sa nachádza. Meno, ani fyzická podoba dieťaťa 

nesmú byť totoţné či podobné s menom alebo výzorom hlavnej postavy, aby sa ono necítilo 

odhalené a zosmiešnené. 

Rozprávka by nemala byť zneuţívaná k tomu, aby sme poučovali alebo vnucovali 

nejaký spôsob myslenia. Mohlo by to totiţto mať opačný efekt, neţ by sme si ţelali. Naopak, 

rozprávku je dobré vnímať ako návrh, ktorý môţe byť prijatý, ale i odmietnutý. 

V porovnaní s klasickou ľudovou rozprávkou je terapeutická rozprávka oveľa 

konkrétnejšia a realistickejšia, je akoby presne napasovaná na problém, podrobne verbalizuje 

vnútorné pocity a ponúka konkrétne riešenie problémovej situácie. 

Iný pohľad na terapeutickú prácu s príbehmi, podobenstvami, bájkami či rozprávkami 

ponúka Nossrat Peseschkian (1996), ktorý podobné terapeutické rozprávky sám nepíše, ale 

zozbieral mnoţstvo príbehov, ktoré majú terapeutický účinok a vhodne zvolené prinášajú 

ľuďom úľavu, povzbudenie, pomoc pri riešení problémov a pod.
5
 „Příběhy, pohádky, mýty, 

bajky, podobenství, básně, vtipy a další díla krásné literatury mají tedy kromě hodnoty, jakou 

představuji samy o sobě „l‟art pour l‟art“, ještě hodnotu další. Jsou to prostředky „lidové 

psychoterapie a pedagogiky“, prostředky, kterými si lidé pomáhali jiţ dlouho předtím, neţ jim 

mohla začít pomáhat moderní psychoterapie“ (Peseschkian, 1996, str. 13). Dôvody, pre ktoré 

Peseschkian (1996) tieto „liečivé“ príbehy sám pouţíva a radí pouţívať terapeutom, učiteľom, 

kňazom, rodičom a pod., sú nasledovné: 

Príbeh je zrkadlom – poslucháč sa môţe prostredníctvom reči obrazov stotoţniť 

s hrdinami a získať odstup od svojich problémov. 

Príbeh je model – príbeh, ktorý dobre zodpovedá situácii človeka, ktorému je 

rozprávaný, väčšinou obsahuje celú paletu interpretácií a moţností riešenia tejto konfliktnej 

situácie, vyzýva poslucháča k napodobeniu a povzbudzuje ho k pokusom. 

Príbeh je spojovací článok – obzvlášť v terapii stojí príbeh medzi terapeutom  

a klientom ako filter a ochrana, čím bráni vzniknutiu pocitu frontálneho útoku a vybudovaniu 

odporu. 

Schopnosť trvalého pôsobenia príbehu – vďaka obrazom je väčšinou ľahké si 

príbehy zapamätať a v rôznych situáciách si na ne znovu spomenúť, rozšíriť pôvodné 

porozumenie a aktualizovať samoliečiace procesy bez závislosti na terapeutovi. 

                                                 
5
 Vyše 100 terapeutických príbehov je moţné nájsť v autorovej knihe Kupec a papoušek. 
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Príbeh je nositeľom tradícií – príbehy informujú o kultúrnych a spoločenských 

koncepciách, zobrazujú výsledky ţivotných skúseností jednotlivcov, ale rámec súčasného 

individuálneho ţivota presahujú. Príbehy tieţ zobrazujú obyčaje, hodnoty, normy a postoje 

charakteristické pre kultúru, z ktorej pochádzajú. 

Príbeh podnecuje fantáziu a umoţňuje regresiu – obzvlášť u detí príbehy oslovujú 

oblasť intuície a fantázie, ale i dospelý sa tak ľahšie dokáţe spojiť so spôsobmi správania, 

ktoré mu prinášali radosť a zábavu. Taktieţ je moţné prehrať problémy vo fantázii a dovoliť 

novým nápadom alebo riešeniam vyjsť na povrch. 

Príbeh ponúka alternatívy – väčšinou príbehy ponúkajú niekoľko alernatívnych 

konceptov, pretoţe pripúšťajú viacero moţných interpretácií a je na jedincovi, aby si sám 

vybral, čo prijme a čo odmietne. 

Príbeh ukazuje nový uhol pohľadu – bez vynaloţenia väčšej námahy je moţné 

vďaka príbehu nazerať na známe situácie a spôsoby správania z iného uhlu pohľadu a zaţiť 

prekvapenie alebo „Aha-záţitok“. 

Či uţ sa jedná o umelo vytvorené terapeutické rozprávky alebo cielene vybraté 

príbehy (ktoré svojim obsahom a posolstvom trefne pomenujú problém alebo pomôţu uvidieť 

nové moţnosti nazerania na vlastnú situáciu a objaviť vhodné riešenia), dôleţitý je citlivý 

a láskavý prístup človeka, ktorý rozprávku či príbeh ponúka ako jednu z moţností, ktorá môţe 

byť prijatá i odmietnutá, pokúšajúca sa otvoriť srdce i myseľ ale nenárokujúca si na nič. 

 

 

1.2 Vývoj rozprávky od minulosti po súčasnosť 

 

Historickému vývinu rozprávok sa nebudeme venovať do najmenších podrobností, 

radi by sme však upozornili na vývoj, akým rozprávka prešla, pretoţe nám to pomôţe lepšie 

pochopiť jej psychologický prínos a moţnosti, ktoré rozprávka ponúka dnes, spolu 

s uvedomením si, ţe vplyvom postupujúcich trendov môţe dôjsť k oslabeniu jej funkcií. 

Z teórie W. Schmidta sa dozvedáme, ţe určité rozprávkové témy siahajú bez zmeny aţ 

do doby 25 000 rokov pred n. l. (Schmidt podľa Franz, 2008). Prvé ucelené rozprávky, ktoré 

poznáme, pochádzajú z Indie, Sumeru a Egypta z počiatkov zaznamenávanej histórie 

(Dieckmann, 1997). Za najstaršiu sa povaţuje rozprávka, ktorá bola nájdená na egyptskom 

papyruse z roku 1250 pred n. l., ktorej hlavnými hrdinami sú dvaja bratia Anub a Bata. Je to 

zrejmá paralela k rozprávkam o dvoch bratoch, ktoré sa vyskytujú vo všetkých európskych 
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zemiach (Bettelheim, 2000; Franz, 2008).  Je pozoruhodné, ako sa rôzne rozprávkové témy 

opakujú na mnohých miestach sveta i v rôznych obdobiach. Mohli by sme hovoriť o akýchsi 

príbehových „archetypoch“, ktoré ani v priebehu času nestrácajú na svojej sile a aktuálnosti. 

V neskoršej antike, v 2. storočí n.l., filozof a spisovateľ Apuleius vo svojom románe 

Zlatý osol uviedol rozprávku s názvom Amor a Psyché, príbeh typu Kráska a zviera. Ţeny 

však v tomto období svojim deťom rozprávali prevaţne symbolické príbehy – mythoi, 

odovzdávajúc im tak systém názorov a presvedčení vtedajšej doby a vysvetlení prírodných 

úkazov (Franz, 2008). Rozprávky tak vtedy plnili hlavne výchovnú a edukačnú funkciu, 

psychologický význam bol oslabený. 

 Jednu z najstarších písomných podôb dal ľudovým rozprávkam Charles Perrault, 

ktorý tvoril  v 2. polovici 17. storočia (Molicka, 2007). Ľudia boli fascinovaní čítaním 

príbehov so šťastným koncom, ktoré sa najprv rýchlo šírilo medzi dospelými a neskôr sa stalo 

i obľúbenou činnosťou detí. 

Všimnime si, ţe rozprávky v priebehu histórie menili publikum, ktorému boli určené, 

od dospelých sa presunuli k deťom, ale oslovovali obe skupiny. Vychádzajúc z tohoto 

poznatku je pochopiteľná snaha producentov o vytváranie rodinných rozprávok typu Shrek, 

Ako si vycvičiť draka a pod., čím sa rozprávka opäť vracia i k dospelému divákovi či 

čitateľovi, nielen prostredníctvom čítania svojim deťom, pretoţe táto forma obsahuje 

fantazijné obrazy a bytosti, ktoré sú deťom blízke a napr. dvojzmysly či humor, ktoré sú 

určené dospelým zas oslovujú rodičov, ktorí zároveň majú dobrý pocit z preţitého času so 

svojou rodinou, počas ktorého sa nenudili. Spokojní sú tak všetci. 

Aţ do 18. storočia prevládalo ústne predávanie rozprávok, ktoré sa v odľahlejších 

civilizačných centrách uchovalo dodnes (Franz, 2008). Poslaním príbehov bolo pomôcť 

ľuďom pochopiť zákonitosti, ktorými sa riadil svet, lepšie im porozumieť a zbaviť sa tak 

strachu. 

V 19. storočí bratia Jacob a Wilhelm Grimmovci začali chodiť pomedzi ľudí a zbierať 

ľudové rozprávky, ktoré od rozprávačov takmer doslovne zapisovali. Ich prvá zbierka vyšla 

v roku 1812, mala obrovský úspech a podnietila podobné zbieranie rozprávok aj v iných 

zemiach. Pozornosť okamţite upútal veľký počet opakujúcích sa motívov, rovnaké témy sa 

objavovali v rôznych variáciách vo francúzskych, ruských, fínskych i talianskych zbierkach 

(Franz, 2008). 

Z najznámejších českých a slovenských  zberateľov spomeňme aspoň Karla Jaromíra 

Erbena, Boţenu Němcovú a Pavla Dobšinského, ktorí zbierali ľudové rozprávky v 19. storočí 

u nás. V tejto súvislosti by sme radi upozornili na fakt, ţe hoci sa zberatelia snaţili 
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zaznamenať rozprávkové verzie čo najvernejšie, nie vţdy sa im to darilo, či uţ z dôvodov 

vlastných presvedčení alebo snahou pôvodných rozprávačov prikrášliť, zjemniť dej, 

prispôsobiť ho ušiam, morálke alebo viere zberateľa.
6
 

Clarissa Pinkola Estés hovorí, ţe podstaty príbehov boli týmto spôsobom častokrát 

narušené rôznymi spoločenskými a kultúrnymi nánosmi, staré pohanské symboly boli 

nahradené kresťanskými, sexuálne prvky boli úplne odstránené a stratilo sa tak mnoţstvo 

poučných rozprávok o sexe, láske, peniazoch, manţelstve, pôrode alebo smrti (Estés, 1995). 

„Většina starých sbírek pohádek a mýtů, které se dochovaly dodnes, byla radikálně zbavena 

všeho nečistého, sexuálního, zvráceného (ve formě varování), předkřesťanského, ţenského, 

všeho co se týkalo pohanských bohyní a zasvěcení – veškerých léků na různá psychologická 

postiţení duše a návodů na duševní procitnutí“ (Estés, 1995, str. 26). V súčasnosti prevláda 

podobný trend, obsahy rozprávok sú postupne čoraz viac upravované, zjednodušované  

a skracované. Dnes uţ napríklad nájdeme mnoho prekrásne ilustrovaných detských kníh, 

ktoré však vo svojich ochudobnených a skrátených verziách klasických rozprávok neprinášajú 

skutočnú hĺbku a poznanie, psychologický prínos sa častokrát zuţuje na poskytnutie zábavy  

a osvojenia nových vedomostí. Dieťa je tým ukrátené napr. o moţnosť citovej abreakcie, 

oslovenie jeho nevedomých úrovní, budovanie skúseností a pevnejších základov, na ktorých 

je moţné neskôr stavať, poskytnutie útechy alebo získanie nádeje. 

V 20. storočí prevládal vedecký záujem o rozprávky. Za zmienku stojí práca ruského 

folkloristu V. J. Proppa, ktorý vo svojej Morfológii rozprávky analyzoval klasické ruské 

rozprávky a vyčlenil 31 základných „funkcií“ (odchod, ťaţká úloha, boj, víťazstvo, 

potrestanie, svadba a iné.) pre sedem rolí rozprávkových postáv (Propp, 1999). Štruktúru 

rozprávky potom určoval na základe hodnotenia vzájomných vzťahov týchto invariant 

v rámci kompozície. Z psychologického hľadiska tu nachádzame rozčlenenie jednotlivých 

krokov alebo či štádií, ktoré hrdina na svojej ceste absolvuje ako paralelu k vývojovým 

stupňom, ktoré je nutné v rámci vývoja a rastu osobnosti absolvovať. 

Rozprávka si získala pozornosť i mnohých psychológov, ktorí ju vyuţívali a vyuţívajú 

hlavne vo svojej terapeutickej praxi. Terapeutická funkcia rozprávky ako príbehu má svoj 

význam práve vďaka moţnej podobnosti s ţivotným príbehom jednotlivca. Mnoho ľudí má 

svoju obľúbenú rozprávku, ktorá im je niečím blízka a na symbolickej rovine  dokáţu vidieť 

paralely rozprávky a vlastného ţivota a znovuobjaviť či oţiviť jeho zmysel. A pretoţe i dnes 

                                                 
6
 Vo svetovom kontexte je to dosť špecifický rys slovenských a českých rozprávok viazaný pravdepodobne  na 

obrodenecké snahy a aktivity. 
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je moţné vzťahovať sa cez rozprávku k sebe samému i okolitému svetu, nachádza svoje 

miesto i v terapeutickom procese.
7
 

 

 

1.3 Rozprávka v kontexte detského myslenia a preţívania 

 

Rozprávka k deťom (i dospelým) hovorí prostredníctvom symbolického jazyka, ktorý 

je všeobecne zrozumiteľný a podľa E. Fromma (1999) vyjadruje skúsenosti duše. Symbolický 

jazyk je jazyk, v ktorom: „...jsou vnitřní záţitky, city a myšlenky vyjádřeny tak, jako kdyby 

byly smyslovou zkušeností vnějšího světa. Je to jazyk, který má logiku odlišnou od běţné 

logiky, kterou pouţíváme za dne, logiku, ve které nevládnou čas a prostor, nýbrţ intenzita 

a asociace“ (Fromm, 1999, str. 14). Reč symbolov napomáha kontaktu vedomia 

s nevedomím, aktuálne problémy sa prostredníctvom symbolov zviditeľňujú, a navyše v nich 

môţeme uzrieť jedinečné ţivotné a vývojové moţnosti (Kastová, 2000). 

V tejto kapitole sa pokúsime nahliadnuť na to, prečo je rozprávka pre dieťa tak 

príťaţlivá a rezonuje s detskými potrebami a jednotlivými vývojovými fázami, ktorými 

prechádza. Pretoţe najvýznamnejším obdobím pre kontakt s rozprávkou je predškolské 

obdobie (Langmeier, Krejčířová, 1998; Říčan, 1990), budeme venovať väčšiu pozornosť 

rozprávke práve v kontexte tohto vývojového štádia, o prínose rozprávky v mladšom 

školskom období a pubescencii sa stručne zmienime v závere kapitoly. 

Dobro a zlo býva v rozprávkach zreteľne rozlíšené, čo presne zodpovedá 

čiernobielemu videniu sveta dieťaťa a umoţňuje mu tak ľahšie sa orientovať a identifikovať 

s postavami, s ktorými sa identifikovať chce (Příhoda podľa Říčana, 1990). 

Surovosť v rozprávkach je pre deti v predškolskom období rovnako prijateľná, pretoţe 

je v súlade s ich ponímaním smrti, ktorú predškolák nevníma ako definitívnu. Vernému 

koníkovi tak môţe byť odťatá hlava, aby bol následne vyslobodený zo zakliatia a opäť 

premenený na človeka, akým bol predtým, hrdina môţe byť zabitý a znovu oţivený ţivou 

vodou a deti to nijak neprekvapí.
8
 

Václav Příhoda charakterizuje psychológiu dieťaťa a rozprávky nasledovne: „Pohádka 

je (...) blízká dětské mentalitě svou časovou neurčitostí („Byl jednou jeden král...“), 

záhadným umísťováním („Za sedmi horami a za sedmi řekami...“) a tajemností, která z toho 

                                                 
7
 Pre podrobnejší prehľad ponímania rozprávky a práce s ňou z pohľadu psychologických smerov odkáţeme na 

práce S. Strukovej (2003) a Z. Mikotovej (2007). 
8
 Uvedené príklady sa objavujú napr. v rozprávkach Najmladší z dvanástich, O vtákovi ohnivákovi a morskej 

panne alebo v českej verzii Zlatovlásky. 
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vyplývá. Postavy jsou výrazné typy: král, uhlíř, princezna, kouzelník. Dítěti je blízké 

i proměňování zvířat v lidi a naopak, fantastika – a surová morálka (usekávání hlav, 

rozčtvrcování těl, oko za oko). Pohádka vyhovuje dítěti svými primitivními rysy, „hloubkou 

jednoduché duševnosti“. Lidé se v ní rozdělují na dobré a zlé, buďto – anebo, jak to odpovídá 

dětskému zjednodušenému, černobílému obrazu skutečnosti. V pohádce je hrdinství dokonalé, 

láska věčná, zrada černá, štěstí aţ do nejdelší smrti“ (Příhoda podľa Říčana, 1990, str. 143). 

V Piagetovom (1999) ponímaní sa predškolské obdobie kryje so štádiom 

symbolického a predpojmového obdobia (v rozmedzí 2-4 roky), kedy dieťa  ešte nerozlišuje 

základné časové pojmy a rozprávky sú mu blízke svojou časovou neurčitosťou a štádiom 

predoperačného myslenia (od 4 do 7-8 rokov), ktoré sa vyznačuje magickým myslením  

a egocentrizmom (to, ţe stredobodom pozornosti v rozprávke je zvyčajne jeden hlavný 

hrdina, korešponduje s vnímaním dieťaťa, ktoré samé seba povaţuje za centrum sveta 

v ktorom ţije). 

Myslenie predškoláka sa podľa viacerých autorov (Langmeier, Krejčířová, 1998; 

Říčan, 1990) vyznačuje nasledujúcimi prvkami (uvádzame ich spoločne s príkladmi 

z rozprávok, pre lepšie poukázanie na prepojenie rozprávky s psychológiou): 

1. je egocentrické, antropomorfné: dieťa všetko poľudšťuje, pripisuje všetkému 

ľudské vlastnosti. (Preto dieťa neprekvapí, ţe napr. drevená bábka Pinocchio rozpráva, zaţíva 

rôzne dobrodruţstvá, má svoje túţby a pri kaţdom klamstve sa mu o niečo zväčší uţ i tak 

dlhý nos, ani to, ţe kocúr sa môţe prechádzať v čiţmách, prekabátiť zlého čarodejníka  

a svojmu majiteľovi dopomôcť k bohatstvu i krásnej princezne.)
9
 

2. je magické:  dieťa pozmeňuje realitu, mení fakty podľa svojich prianí a nerozlišuje 

medzi skutočným a fantazijným. (Čarovný zvonček tak môţe povolať na pomoc celú armádu 

škriatkov, na prvý pohľad obyčajný obrus vykúzliť celú kopu chutného jedla a malý chlapec 

sa môţe po napití sa zo zvieracej stupaje premeniť na jelenčeka.)
10

 

3. je artificialistické:  dieťa je presvedčené, ţe všetko bolo nejako urobené, vytvorené 

(aj preto deti fascinujú mýty a príbehy o stvorení sveta, alebo zvieracie rozprávky, ktoré 

vysvetľujú, prečo má napr. hroch hrubú koţu, slon dlhý chobot a pod.). 

4. je animistické: dieťa oţivuje neţivé predmety a prisudzuje im zámer. (Dieťa napr. 

ľahko uverí tomu, ţe lávka v rozprávke sa sama rozhodne pod kým sa prevráti a koho nechá 

po sebe bezpečne prejsť.)
11

 

                                                 
9
 Príklady uvedené z rozprávok: Pinocchio, Kocúr v čiţmách. 

10
 Pouţité z rozprávok Medovníková láska, Obrus prestri sa a Braček jelenček. 

11
 V rozprávke Pamodaj šťastia, lavička. 
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Morálka dieťaťa v predškolskom období je heteronomná (aţ do 7-8 rokov), dieťa sa 

podriaďuje svojim rodičom, spočiatku síce môţe byť ich neprítomnosť dôvodom k porušeniu 

príkazu, ktorý však postupne získava trvalú váţnosť (Piaget, Inhelderová, 1997). Kaţdé 

jednanie, ktoré je v súlade s pravidlami dospelých začína byť dieťaťom povaţované za dobré 

a kaţdé správanie, ktorým sú pravidlá porušované, je vnímané ako zlé (Heidbrink, 1997). 

Dieťa má taktieţ potrebu toho, aby dobro bolo odmenené a zlo potrestané, ktorú rozprávka 

dokáţe ľahko uspokojiť. 

I keď má rozprávka nepochybne najväčší význam práve pre deti v predškolskom 

období, aj starším deťom má rozprávkový príbeh stále čo ponúknuť. J. Bílková (2004) 

upozorňuje na to, ţe detské strachy sa môţu objaviť aj v ďalších vývojových obdobiach (ako 

príklady uveďme napr. súrodeneckú ţiarlivosť, strach z opustenia rodičmi a pod.). A aj keď 

so začiatkom školskej dochádzky sa záujmy dieťaťa prenesú do iných oblastí (príroda, 

matematika, história, vesmír...), stále ešte námety z rozprávok pouţíva na denné snenie,  

„...v době střetu s obtíţnými překáţkami dítě často uniká do éterického světa pohádkových 

moţností, aby si situaci, kterou povaţuje za ideální, odţilo alespoň ve fantazii, případně na 

problém alespoň pozapomělo. Puberta má  k dennímu snění stejně blízko, ne-li ještě blíţe. 

Navíc se v tomto období náměty obohacují o autenticky proţívané pocity zamilovanosti, 

prvních lásek a zklamání, na které snící přikládá hojivý balzám pohádky“ (Bílková, 2004, str. 

35-36). 

Podrobnejšie sme sa charakteristike rozprávky venovali v kapitole 1.1 a funkcie 

rozprávok rozoberieme v kapitole 1.4. Našim zámerom teraz bolo vyzdvihnúť niektoré 

významné rysy v kontexte myslenia a preţívania dieťaťa v súvislosti s vývojovými 

a morálnymi štádiami. Pre zaujímavosť ešte predkladáme delenie J. Trávnička (2007), ktorý 

popisuje tri štádia vymedzené vekovým rozpätím 2 aţ 12 rokov, ktorými prechádzajú deti, 

ktorým sa čítajú alebo rozprávajú rozprávky a príbehy: 

1. Štádium rozprávania ako účasti: od počiatkov záujmu dieťaťa o kratšie príbehy či 

rozprávky
12

 pribliţne do veku 5 rokov pre dieťa nie je podstatná samotná zápletka 

a rozuzlenie príbehu, ide skôr o preţívanie pre neho dôleţitých a významných momentov  

(v tomto období často vyţaduje opakovanie niekoľkých obľúbených rozprávok). Veľký 

                                                 
12

 Trávníček uvádza, ţe dieťa začína prejavovať záujem o kratšie príbehy a rozprávky uţ vo veku 2 rokov, iní 

autori (Langmeier, Krejčířová, 1998; Říčan, 1990) sa zhodujú na veku 3 rokov. Na základe vlastnej skúsenosti s 

prácou s deťmi zastávame názor, ţe deti mladšie ako tri roky o príbehy majú záujem, pokiaľ sú sprevádzané 

bohatými ilustráciami, ale nechcú len dlhšie počúvať text, viac ich baví obracať stránky, interaktívne 

komunikovať s dospelým a cítiť jeho pozornosť, prítomnosť a záujem. Aţ deti staršie ako tri roky vydrţia 

nerušene načúvať dlhšiemu textu bez prerušovania. 
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význam má kontakt s rozprávajúcim/čítajúcim, pre dieťa je dôleţité uţiť si príbeh 

v prítomnosti blízkej osoby. 

2. Štádium rozprávania ako uspokojovania zvedavosti: obdobie je vymedzené vekom 

6-8 rokov, rozprávanie začína strácať svoj magický charakter a stáva sa prostriedkom 

uspokojenia túţby po poznaní, pre dieťa uţ je dôleţité i to, ako príbeh dopadne. 

3. Štádium rozprávania ako časového rámca: dieťa si vďaka príbehu začína 

uvedomovať, ţe tak ako má kaţdý príbeh svoj začiatok a koniec, aj ľudský ţivot je 

ohraničený, rozprávanie sa stáva zrkadlom nás samých. Toto obdobie pretrváva od 9 do 12 

roku. 

 

 

1.4 Funkcie rozprávky  

 

Klasické príbehy a rozprávky majú pre deti univerzálnu príťaţlivosť a zároveň plnia 

v ţivote dieťaťa i radu významných funkcií výchovných, sociálnych, psychohygienických  

a pod. „Aktivizujú  špecifické detské latentné schopnosti a  zdroje vytváraním pozitívnych 

postojov v prekonávaní sklamaní a frustrácií, ako i v navrhovaní kreatívnych moţností 

vyrovnávania sa s problémami vo vývoji“ (Chan, 1993, str. 27). 

Bez ohľadu na to, či sa deti stretnú s pôvodnými verziami rozprávok alebo dôverne 

známymi, upravenými, no nie príliš zjednodušenými  verziami, sú pre ne prínosné, pokiaľ 

presne odpovedajú na ich potreby či problémy, pomáhajú deťom necítiť sa osamelo 

a nevyvolávajú v nich zahanbenie alebo odpor. Pretoţe hlavné postavy majú iné mená 

a príbehy nelíčia udalosti totoţné so ţivotmi detí, aktuálne problémy môţu byť prenesené do 

paralelnej situácie v danom príbehu, aby mohli byť posilnené schopnosti detí vyrovnávať sa 

s reálnou problematickou situáciou. Kým je vedomie dieťaťa zaujaté líniou príbehu 

a zaujímavou zápletkou, preniká k nemu i psychologický odkaz, ktorý sa ho v pozitívnom 

zmysle dotýka.  Dieťa tak spracováva i určité modelové sociálno-psychologické situácie 

a preventívne uvaţuje o moţných spôsoboch adaptácie. 

S pomocou rozprávok sa deti učia pravidlám, ktoré sú potrebné pre dobré fungovanie 

vo svete, zoznamujú sa tieţ s rôznymi modelmi správania. Rozprávky teda pôsobia i ako 

socializačný činiteľ. Príbehy však len nevychovávajú, predovšetkým deťom poskytujú veľa 

radosti, prebúdzajú ich vnútorný svet k pestrofarebnejšiemu ţivotu a umoţňujú zaţívanie stále 

nových dobrodruţstiev plných emócií a záţitkov. Rozprávka však nie je „len príleţitostnou 
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zábavkou; zobrazuje elementárny  a mocný nástroj, v ktorom nachádzame zmysel sveta  

a našej skúsenosti” (Egan podľa Boltman, 2001, str. 13). 

Prostredníctvom rozprávky dieťa tieţ samé seba formuje, objavuje vlastnú totoţnosť, 

zisťuje kým je a kým by sa chcelo stať. Stáva sa citlivejším voči zlu, nespravodlivosti 

a bolesti, rozprávka mu tak môţe napomôcť pri vytváraní hodnotového rebríčka a etických 

koncepcií. Šťastné konce zároveň vytvárajú základ pre optimizmus a nádej, ţe aj vlastné 

problémy je moţné vyriešiť. 

Deti často prosia o opakované čítanie či rozprávanie rovnakého príbehu, čím 

nepríjemné podnety strácajú na svojej schopnosti vzbudzovať úzkosť a strach. Pavel Říčan 

o význame rozprávky pre dieťa píše: „Naslouchání pohádce má pro dítě podobný citový 

(neváhám říci hojivý) význam jako hra. Můţe se při něm hravou formou vyrovnávat se svými 

strachy a konflikty…“ (Říčan, 1990, str. 144). Môţeme teda uvaţovať o liečivej rovine 

abreakcie v rozprávkach. 

Rozprávky podnecujú predstavivosť a kreativitu, priamo sa dotýkajú našich sŕdc 

a myslí, prenikajú do hlbín nevedomia. Oslovujú nás všetkých, pretoţe hovoria 

o univerzálnych ľudských trápeniach a bojoch, ako i o základných potrebách duše (Kennedy, 

1993). V istom zmysle teda rozprávky pracujú s archetypmi. 

Hrdinovia z príbehov zaţívajú utrpenie, biedu, skúšky, konflikty, opustenosť, stratu, 

poníţenie, zúfalstvo i bolesť.  Ale takmer kaţdému sa podarí nájsť pomoc či vedenie, nájsť 

lásku, šťastie, získať bohatstvo, cenné skúsenosti alebo vnútornú múdrosť. Rozprávky nás 

uisťujú, ţe keď sa pasujeme s nevyhnutnými ţivotnými prekáţkami, vyjdeme z tohto zápasu 

posilnení a transformovaní. 

Joseph Campbell podotýka, ţe v mýtoch a rozprávkach sú obsiahnuté základné 

pravdy, podľa ktorých ľudstvo ţije uţ tisícky rokov a zdôrazňuje, ţe tieto príbehy sú 

naliehavou výzvou k uvedomeniu si svojej ţivotnej úlohy, a zároveň aj popisom fáz, ktoré by 

mal kaţdý, kto chce dokončiť svoj ţivotný príbeh,  absolvovať (Campbell, 2000). Rozprávky 

tak plnia socializačnú funkciu a uvádzajú dieťa do kultúry, z ktorej pochádza. 

Rozprávky a príbehy môţu deťom i dospelým pomôcť nájsť zmysel v skúsenosti, 

ktorú preţívajú, odvrátiť pozornosť od mentálnej či fyzickej bolesti, ktorú pociťujú a znovu 

vrátiť do ich ţivotov nádej (Heiney, 1995). Rozprávka tak pôsobí kompenzačne a pomáha 

vyvaţovať aktuálne problémy. 

Napr. hinduistickí lekári pouţívajú rozprávky, aby pacientom pomohli 

pretransformovať kolobeh myšlienok krútiacich sa len okolo choroby k nádeji, ţe ak 
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hrdinovia príbehu môţu na konci svojej cesty nájsť pokoj a mier, je táto moţnosť i pre 

všetkých, ktorí príbeh počúvajú a sú na svojej ceste moţno na chvíľu stratení  (Stone, 2004). 

Raymond M. Bergner povaţuje príbehy za mocné nástroje pri pomoci pacientom. Pri 

ich správnej voľbe a „ušití na mieru“ situácii pacienta hovorí o nasledujúcich výhodách, ktoré 

príbehy prinášajú:  „Zniţujú zmätenie pacientov zorganizovaním myslenia o ich problémoch. 

Redukujú obrany, čím umoţňujú pacientom lepšie zachytiť dôleţité rady. Majú tendenciu byť 

zapamätané. A poskytujú veľmi efektívny kľúč pre vybudovanie vzťahu a dobrej 

komunikácie“ (Bergner, 2007, str. 162). 

Sue P. Heiney (1995, str. 900-901) uvádza štyri prínosy príbehov a rozprávok: 

kognitívny, emocionálny, interpersonálny a napomáhajúci osobnostnému rastu. 

Kognitívny prínos spočíva v schopnosti príbehu predávať poznatky, zlepšovať učenie 

a napomáhať pri riešení problémov (Cunningham podľa Heiney, 1995). 

Katarzia a nádej prinášajú účinok v emocionálnej oblasti. Ku katarzii môţe dôjsť 

sprostredkovane cez pocity zúfalstva, hnevu a úzkosti preţívanými postavami príbehu. Čitateľ 

či poslucháč zisťuje, ţe tieto pocity sú úplne prirodzené a normálne. 

Prínos príbehov a rozprávok v oblasti medziľudských vzťahov pochádza z ich 

schopnosti spájať ľudí dohromady, zefektívňovať ich vzájomnú komunikáciu, budovať 

dôveru medzi nimi a pracovať na spoločnom diele. 

Príbehy so sebou prinášajú mnoţstvo príleţitostí pre osobnostný rast, pretoţe chránia 

ego a umoţňujú tým nevedomiu počuť ich skrytý odkaz. Vhľad a pocit vlastnej schopnosti 

kontrolovať emócie taktieţ zvyšujú sebavedomie a zlepšujú sebaobraz jedinca (Kerfoot, 

Sarosi podľa Heiney, 1995). 

Barker zdôrazňuje tieto kľúčové významy metafor, rozprávok a príbehov: navrhnutie 

riešení problémov, pomoc pri sebapoznávaní,  zvyšovanie motivácie, zasiatie nových 

myšlienok, prerámovanie a predefinovanie problémov, pomoc pri vytváraní ega, znázornenie 

spôsobu komunikácie, pripomenutie vlastných zdrojov, zbavenie sa úzkosti a obáv (Baker 

podľa Crawforda, Browna, 2004). 

Burns (2004) poukazuje na dôleţitosť rozprávania príbehov deťom z týchto dôvodov: 

príbehy sú interaktívne a príťaţlivé, dokáţu preklenúť odpor, zapájajú a posilňujú 

predstavivosť, rozvíjajú schopnosť riešiť problémy, ukazujú nové moţnosti a podnecujú 

nezávislé rozhodovanie sa. 

Ken Land vyzdvihuje nasledujúce prínosy, ktoré rozprávanie príbehov prináša: 

usmernenie pozornosti - príbeh je zábavný a pomáha utíšiť myseľ počúvajúceho; vytvorenie 

prostredia na zamyslenie sa - vţitie sa do sledu udalostí pomáha dieťaťu znovu prehodnotiť 
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svoju situáciu, zváţiť ďalšie moţnosti a  vziať si ponaučenie zo samotného príbehu; zasadenie 

nových myšlienok a zvýšenie motivácie - nájdenie odvahy je výzvou, ale bez úsilia na 

dosiahnutie cieľa odvaha nestačí; prerámovanie problému - príbeh prednáša výzvu, na ktorú 

je nazerané z iného uhla a dieťa tak môţe zakúsiť ţelaný výsledok; zníţenie  

odporu - ponúknutie príbehu je neinvazívnym prístupom, ktorého zámerom je ponúknuť 

návod, nie podať vyčerpávajúcu interpretáciu, dieťa tak dostáva príleţitosť danú moţnosť 

prijať aj odmietnuť; navrhnutie riešenia - príbeh zameriava  pozornosť  na činnosť, ktorú 

dieťa môţe za účelom zmeny podniknúť (Land, 2007). 

Čítanie či rozprávanie príbehov a rozprávok je z psychologického hľadiska veľmi 

prínosné obzvlášť pre detských poslucháčov, ale má svoj prínos i pre dospelých, ktorí sa 

vďaka čítaniu alebo rozprávaniu rozprávok svojim deťom môţu opäť preniesť do svojho 

detstva, vrátiť sa k príjemným spomienkam, zabaviť sa, načerpať novú energiu z príjemne 

stráveného spoločného času, ale nezriedka nájsť i inšpiráciu či povzbudenie vo vlastnej 

ţivotnej situácii. Významom rozprávok pre dospelého a rodinu sa budeme podrobnejšie 

zaoberať v tretej kapitole. 

Najvýznamnejšie funkcie rozprávok s dôrazom na dieťa môţeme zhrnúť nasledovne 

(usporiadané abecedne): 

 

Budovanie skúseností 

Metafory v príbehu sú jedným zo spôsobov, ako deťom poskytnúť záţitky, s ktorými 

sa ešte nestretli a vyzbrojiť ich zručnosťami pre podobné situácie reálneho ţivota, keď 

nastanú. Rozprávky či príbehy môţu predchádzať výzvam alebo problémom, ktoré na dieťa 

ešte len čakajú a byť vzorom alebo návodom, ako sa s moţnou náročnou situáciou vyrovnať,     

keď sa objaví. Dieťa sa tak napr. cez príbehy o zvládaní ţiaľu a straty (ktoré 

sprostredkovávajú, ţe trúchlenie má v ţivote svoje miesto, zobrazujú pohrebné obrady 

a hovoria o moţných spôsoboch ako povedať zbohom) môţe pripraviť na smrť svojho 

chorého starého rodiča, či domáceho zvieratka. Podobne je moţné pripraviť sa napr. na 

začiatok v novej škole, stretnutie s drogou alebo pobyt v nemocnici (Gersie, 1991; Heiney, 

1995). 

 

Dodávanie nádeje 

Väčšina rozprávok upokojuje, prináša šťastný koniec spolu s nádejou, ţe všetko zlé sa 

na dobré obráti, kaţdú nepríjemnosť je moţné prekonať, sny môţu byť naplnené a pod., čo je 
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veľmi dôleţité, pretoţe:  „Kdyţ si dítě z nějakého důvodu nedovede představit budoucnost 

optimisticky, přestane se vyvíjet“ (Bettelheim, 2000, str. 124). 

Ken Land (2003) vníma význam nádeje z pohľadu viery v zmenu. Človek skôr uverí, 

ţe aj on alebo jeho ţivotná situácia sa môţu zmeniť, keď vidí, ţe sa to podarilo iným. 

O prínose nádeje pre detský svet azda najvýstiţnejšie hovorí Bruno Bettelheim: 

„Pohádka nabízí dítěti naději, ţe království bude jednoho dne jeho. Protoţe se dítě s ničím 

menším ani nespokojí, ale zároveň nevěří, ţe se mu království podaří získat vlastními silami, 

pohádka říká, ţe mu přijdou na pomoc kouzelné síly. To v něm vzkřísí naději, bez níţ by 

drsná skutečnost tuto fantazii zničila. Jelikoţ pohádka slibuje přesně to vítězství, po němţ dítě 

touţí, je psychologicky tak přesvědčivá, jak ţádná „realistická“ pohádka být nemůţe.  

A protoţe pohádka ručí dítěti za to, ţe království bude jeho, je ochotné věřit i ostatnímu, 

čemu je pohádka učí: ţe člověk musí opustit domov, aby království nalezl, ţe je nelze získat 

hned, ţe je nutné odváţit se nebezpečí, ţe je třeba někdy podstoupit zkoušku, ţe na to člověk 

sám nestačí a potřebuje pomocníky a aby je nalezl, musí splnit nekteré jejich poţadavky. 

Právě proto, ţe se maximální slib shoduje s dětskými touhami  po pomste a po nádherné 

existenci, obohacuje pohádka dětskou fantazii tak jako nic jiného“ (Bettelheim, 2000, 

str.132). 

 

Napomáhanie pri riešení problémov 

Klinická psychologička Elaine Atkinson povaţuje rozvíjanie symbolického myslenia 

aj prostredníctvom počúvania rozprávkových príbehov za veľmi dôleţité: „Deti, ktoré vedia 

pracovať symbolicky alebo metaforicky, sú najlepšími riešiteľmi problémov. Tie, ktoré majú 

ťaţkosti premýšľať v metaforách, taktieţ zápasia s úlohami, ktoré sú na riešenie problémov 

zamerané“ (Atkinson podľa Burnsa, 2004, str. 10). Takţe tým, ţe deťom pomôţeme rozvíjať 

ich schopnosť myslieť a pracovať obrazne za pomoci príbehov, môţeme napomôcť rozvoju 

ich zručnosti riešiť problémy.  

B. Bettelheim poukazuje na význam kontaktu detí s rozprávkami nasledovne: „Kdyţ 

dětem říkáme, aby kreslily, co chtějí, nebo aby si vymýšlely příběhy, rozhodně tím jejich 

představivost podporujeme. Kdyţ však dítěti nepředloţíme společné fantazijní dědictví  

v podobě lidových pohádek, nedokáţe si samo vymýšlet příběhy, které by mu pomohly 

vypořádat se s ţivotními problémy. Všechny příběhy, které si dovede vymyslet, jsou výrazem 

jeho vlastních přání a úzkostí. Spoléhá-li se pouze na své zdroje, vše, co si umí představit je 

rozpracováním situace, v níţ se právě nachází, protoţe nemůţe vědět, kam potřebuje 

směřovat, ani jak se tam dostat“ (Bettelheim, 2000, str. 121). Práve preto, ţe rozprávka 
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dieťaťu ponúka to, čo potrebuje, teda ţe začína tam, kde sa dieťa emocionálne nachádza  

a ďalej pokračuje a ukazuje mu, kam treba ísť, čo a ako urobiť, stáva sa cenným nástrojom 

nachádzania nových moţností riešení vlastných problémov, a to nepriamo a nenásilne, 

prostredníctvom obrazov, ktoré dieťaťu umoţnia pochopiť to, čo by pochopiť chcelo. M.-L. 

von Franz (2008) o tom hovorí ako o schopnosti príbehu sprostredkovať ţivotný model, ktorý 

oţivuje a na nevedomej úrovni pripomína všetky pozitívne ţivotné moţnosti. 

Evan Davies (1988) je toho názoru, ţe mýty a rozprávky môţu ponúkať alternatívne 

spôsoby správania, umoţňujúce nakladať s náročnými a problematickými situáciami inak, neţ 

sme boli zvyknutí. Nossrat Peseschkian hovorí, ţe: „Jednou z cest, jak poskytnout více 

prostoru fantazii a intuici ve své vlastní zkušenosti a při řešení konfliktů, vidím v příbězích, 

mýtech a podobenstvích“ (Peseschkian, 1996, str. 8). Podobne i Sheldon Cashdan (1999) 

povaţuje rozprávky za účinný prostriedok pomáhajúci deťom vysporiadať sa s udalosťami  

a problémami ich kaţdodenného ţivota. 

Takţe nechať dieťa napísať rozprávku či príbeh, môţe byť cenným diagnostickým 

nástrojom, ktorý nám o psychike a problémoch dieťaťa mnohé napovie, ale nový pohľad na 

situáciu, nové moţnosti, nádej, útechu alebo východisko, mu môţme ponúknuť práve 

prostredníctvom vhodne zvoleného príbehu či rozprávky. 

 

Odovzdávanie hodnôt 

Rozprávky spôsobom sebe vlastným napomáhajú nielen k preberaniu postojov  

a vzorových vzťahov, ale aj ţiadúcich ideálov a hodnôt (Čačka, 1999; Rusňák, 2005). 

Symbolický jazyk rozprávok je pre deti zrozumiteľný, ľahko chápu, čo je dobré, čo zlé. „Co 

je nutné pro vytváření hodnotového systému, přijímá dítě prostřednictvím obrazu, 

prostřednictvím metafor, symbolů“ (Blattmannová, 2007, str. 12). 

George William Burns (2004) podáva príklad významu rozprávky z hľadiska 

predávania hodnôt pouţitím bhutánskej rozprávky Štyria verní priatelia, ktorá je dobre známa 

a obľúbená  v celej krajine. Rozpráva o baţantovi, zajacovi, opici a slonovi, ktorí nájdu 

semiačko, spoja svoje schopnosti, zasadia ho, pestujú a vďaka spoločnému úsiliu sa dočkajú 

bohatej úrody. Táto rozprávka učí o hodnote spolupráce, pouţívania svojich schopností 

a vzájomnej pomoci. Ukazuje výhody, ktoré so sebou prinášajú láskyplné vzťahy. 

Pre ilustráciu môţeme pouţiť aj ďalšie, u nás známejšie rozprávky: napr. Snehulienka 

predáva hodnotu pokory, dobroty i lásky a úcty ku všetkému ţivému; Popoluška učí  

o hodnote viery, pokory a vytrvalosti; Medovníkový domček poukazuje na súdrţnosť; 
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Snehová kráľovná zobrazuje odvahu, vytrvalosť a vernosť; Pinocchio vyzdvihuje odhodlanie, 

lásku, vernosť i pravdovravnosť; Malý princ predáva hodnoty lásky a priateľstva. 

 

Podpora fantázie a tvorivosti 

Fantázia je obsahom detského vnútorného sveta. Je vrodeným, prirodzeným 

spôsobom, akým sa dieťa učí vyznať sa v prostredí okolo neho. J. Streit (2003) vyzdvihuje 

úlohu rozprávok pri rozvoji fantázie, ktorá môţe zvnútra utvárať detskú dušu aj v bezútešnom 

prostredí. Okrem toho je fantázia niektorými povaţovaná za biologickú nevyhnutnosť pre 

zdravý rozvoj dieťaťa (Pearce podľa Millsa, Crowleyho, Ryana, 2001). 

Pre E. Műllerovú je fantázia „…kreativní síla namířená do budoucnosti. Nabízí ţivotu 

„zde“ a „nyní“ ţivotní sílu a energii“ (Műllerová, 2001, str. 20). A práve rozprávky sú pre 

detskú fantáziu nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie. 

B. Bettelheim v tejto súvislosti podotýka, ţe: „Právě v tom spočívá jedinečná hodnota 

pohádek, neboť nabízejí dětské představivosti nové dimenze, které by dítě jinak nedokázalo 

takto opravdově samo objevit“ (Bettelheim, 2000, str. 11). 

O tom, ţe rozprávky rozvíjajú tvorivosť pojednáva Campbell: „Je s podivem, ţe i v té 

nejmenší dětské pohádce se skrývá schopnost dotknout se hlubinných tvořivých center  

a probudit je – podobně jako kapka vody skrývá nesmírnost oceánu a bleší vajíčko obsahuje 

celé tajemství ţivota“ (Campbell, 2000, str. 21). 

 

Pomoc pri budovaní vlastnej identity 

Rozprávka je podľa Smékala jedným z podnetov k nájdeniu seba samého práve preto, 

ţe dieťa sa postupne identifikuje s rozprávkovými hrdinami, čím si akoby skúša, overuje  

a zisťuje, kým je i kým by chcelo byť (Smékal podľa Čačku, 1999). 

B. Bettelheim poukazuje na schopnosť rozprávky akoby naznačovať postupné kroky, 

ktoré proces hľadania vlastnej identity sprevádzajú. „Pohádky na rozdíl od jiných druhů 

literatury vedou dítě k objevování vlastní identity a vnitřních puzení, a naznačují mu, jaké 

zkušenosti bude potřebovat k dalšímu rozvoji své osobnosti. Dávají jasně na srozuměnou, ţe 

úspěšný, dobrý ţivot je i přes nepřízeň osudu dosaţitelný – ale pouze tehdy, nenechá-li se 

člověk odradit od nebezpečných bojů, bez nichţ plné identity nelze nikdy dosáhnout. 

Pohádkové příběhy dítěti slibují, ţe odváţí-li se pustit do tohoto hrůzyplného a úmorného 

hledání, přijdou mu na pomoc dobrotivé síly a ono uspěje. Zároveň varují, ţe příliš bojácní  
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a omezení, kteří cestu hledání sama sebe nepodstoupí, se budou muset smířit s jednotvárným 

ţivotem – nečeká-li je ovšem ještě nějaký horší osud“ (Bettelheim, 2000, str. 26). 

Nemôţme očakávať, ţe všetky kroky budú zobrazené v jednej rozprávke. Preto je 

dobré deťom ponúkať širšie spektrum rozprávok a spoľahnúť sa na ich inštinkt, ktorý im 

napovie, ktorá rozprávka je pre ne dôleţitá práve v určitom období. Často si túto rozprávku 

vyţadujú stále znovu, aţ kým nesplní svoj účel a nenahradí ju ďalšia, ktorá lepšie zodpovedá 

novému vývojovému štádiu, v ktorom sa nachádzajú či úskaliam, s ktorými sa práve potýkajú. 

 

Poskytnutie prostredia bezpečia a ochrany 

Nossrat Peseschkian (1999) hovorí o tom, ţe v rámci terapie pôsobia príbehy  

a rozprávky ako filter a ochrana. Zabraňujú tomu, aby mal člověk pocit frontálného útoku na 

seba a vybudoval si tak odpor.  

No nielen v terapii rozprávky deťom poskytujú pocit bezpečia a ochrany. Peller 

pozoroval, ţe ako deti rastú, čítajú rozprávky, ktoré najlepšie zobrazujú ich vlastné 

psychologické konflikty. A práve moţnosť tieto konflikty externalizovať a identifikovať sa 

s postavami môţe u detí viesť k redukcii úzkosti (Peller podľa Coulacoglou, 2008). 

 

Priestor pre kontakt s vlastnými emóciami 

Deti sa vďaka procesu identifikácie s rozprávkovými postavami a preneseniu svojich 

pocitov, prianí a konfliktov na ne vyrovnávajú s pocitmi odmietnutia, osamotenia alebo 

ohrozenia. Cashdan (1999) tvrdí, ţe rozprávky pomáhajú deťom zvládať vnútorné boje 

poskytovaním kontextu, v ktorom majú moţnosť ich vyjadriť. Identifikovaním sa s postavami 

tak deti môţu napätie zmierniť alebo úplne rozpustiť.  

B. Bettelheim (2000) podotýka, ţe dieťa do určitého veku samé nie je schopné 

nachádzať vo vnútorných procesoch poriadok a zmysel. Rozprávky mu však ponúkajú 

postavy, ktorým môţe kontrolovaným spôsobom pripisovať pocity a konflikty odohrávajúce 

sa v jeho vnútri. „Ukazují mu, jak lze do jedné postavy vtělit ničivé přání, od jiné dostat 

vytouţené zadostiučinění, s třetí se ztotoţniť, se čtvrtou zaţít vysněnou lásku, a tak dále, 

podle toho, co jeho potřeby v daném okamţiku vyţadují“ (Bettelheim, 2000, str.67). 

Podľa Otta Čačku (1999) je základnou funkciou rozprávky v citovej oblasti abreakcia. 

„Pohádka je tak scénou k imaginativně-emotivnímu odreagovávání napětí, oţivování nadějí, 

probouzení ideálů a zaţívání citů, které jsou pro ně v realitě obzvlášť tíţivé (smutek, strach, 

nejistota atd.)“ (Čačka, 1999, str. 70).   
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Rozprávku môţeme povaţovať za akési „projekčné plátno“, ktoré  dieťaťu umoţňuje 

preţiť plnšie to, čo sa v ňom doposiaľ len nejasne odohrávalo. „Dochází zde tedy nejen ke 

„katarzi“ (uvolnění napětí, úzkosti, pocitů viny atp.) znovuproţítím minulých záţitků, ale také 

„k lepšímu uchopení určitých vztahů a jevů reality“ a tím i ke snadnějšímu vyrovnání  se 

s nimi. Aţ dítě začne určité své sklony promítat do víly, nebo přisoudí svá destruktivní přání 

čarodějnici, či uvidí své úzkosti v postavě ţravého vlka, a nebo kdyţ určitá hlediska svého 

svědomí přenese do moudrého starce, popř. svůj hněv a svou ţárlivost přisoudí nějakému 

zvířeti, které pak třeba vyklove oči rivalovi atp. – začíná si jiţ pořádat své vnitřní protikladné 

sklony. To je základ ke sniţování nebezpečí, ţe je ovládne nějaký „nekontrolovatelný chaos“ 

(Čačka, 1999, str. 70-71). 

C. J. Kestenbaum ďalej podotýka, ţe udalosti a pocity, ktoré ešte nie sú pripravené byť 

opísané, môţu byť zdieľané prostredníctvom písania príbehov, povaţuje to za bezpečný 

a tvorivý spôsob vysporiadavania sa s vlastnými emóciami (Kestenbaum, 2003). M. Tatar 

(2002) zastáva názor, ţe rozprávky umoţňujú svojim poslucháčom a čitateľom pracovať so 

svojimi strachmi a obavami a zbaviť sa negatívnych pocitov a ničivých túţob. 

 

Rozvoj emočnej inteligencie 

Maria Molicka poukazuje na to, ţe: „...pohádky působí příznivě na osobní vývoj dítěte 

z hlediska tzv. emoční inteligence. Popis emočních stavů hrdiny, pozitivních i negativních, 

napomáhá čtenáři v rozvoji empatie, porozumění vlastním pocitům i pocitům ostatních lidí, 

usnadňuje mu komunikaci a motivuje k poskytování pomoci“ (Molicka, 2007, str. 33). 

 

Rozvoj kognitívnych funkcií 

Z hľadiska vývoja kognitívnych funkcíi V. Příhoda videl úlohu rozprávok 

v podnecovaní rozvoja reči, myslenia a ďalších elementárnych schopností (Příhoda podľa 

Čačku, 1999). Významom rozprávok z hľadiska rozvoja reči sa tieţ zaoberá Kutálková 

(2005). 

 

Socializácia 

Dieťa sa prostredníctvom rozprávky zoznamuje so svetom ľudských vzťahov, vytvára 

si obraz o okolitom svete. A hoci si týmto spôsobom neosvojuje ţiadne poznatky, ani časové 

či priestorové vzťahy, pri vytváraní postojov voči ľuďom, veciam a pod. je rozprávka 

účinným prostriedkom (Čačka, 1999). 
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Rozprávka síce nič nevyţaduje, predsa však naznačuje „očakávané reakcie“, čím 

„napomáhá k osvojování určitých vnitřních i vnějších reakcí (zárodky postojů a rolí)  

a připravuje tím také jejich postupné zvládnutí“ (Čačka, 1999, str. 69). 

Zipes  je presvedčený o tom, ţe klasické ľudové rozprávky, obzvlášť v ich pôvodných 

verziách, „zohrávajú kľúčovú úlohu v socializácii detí moderného sveta“ (Zipes podľa 

Coulacoglou, 2008, str. 33). Pripája sa k nemu i C. Orenstein (2002), ktorá hovorí, ţe 

prostredníctvom rozprávkových princov a princezien deti dostávajú sociálne a psychologické 

lekcie, ktoré napomáhajú zaradiť sa do spoločnosti a musia byť absorbované pred 

dosiahnutím dospelosti. 

 

Vedenie ku zmene 

Alida Gersie podáva príklad, ktorý zobrazuje schopnosť vhodne zvoleného príbehu 

iniciovať zmenu správania a myslenia. Pracovala s mladistvými liečiacimi sa z drogovej 

závislosti. Jedno popoludnie si k nej  prisadlo jedno z dievčat, Deirdre, ktorá dovtedy nikdy 

nehovorila o svojej minulosti, ani budúcnosti. Ako tak sedeli, A. Gersie si spomenula na starý 

keltský príbeh o Deirdre a Usnových synoch (tragický príbeh končiaci smrťou všetkých 

hlavných hrdinov) a dievčine ho porozprávala. Deirdre, ktorá nezniesla, aby sa jej niekto 

dotkol sa ku Alide Gersie pomaly pritúlila a plakala bez toho, ţe by povedala prečo. 

Nasledujúci deň skupine porozprávala svoj vlastný príbeh. Pomedzi vzlyky hovorila: „Chcem 

to urobiť lepšie. Tá druhá Deirdre. Chcem to urobiť lepšie. Ja chcem ţiť“ (Gersie, 1991, 

str.220). 

 

Výstraha 

Napriek tomu, ţe vačšina rozprávok má šťastný koniec, predsalen existujú výnimky, 

s často aţ brutálnym zakončením. Napr. rozprávka Červené topánky končí odseknutím nôh 

hlavnej hrdinky, ktorá sa potom ako mrzák potĺka svetom a slúţi ostatným. Clarissa Pinkola 

Estés (1995) hovorí, ţe krutý záver v rozprávkach je typickým v prípadoch, kedy hrdina nebol 

schopný ukončiť zamýšľanú transformáciu a má slúţiť k tomu, aby sme počuli naliehavú 

pravdu, ktorú sa nám snaţí príbeh zdeliť.
13

 Inými slovami: „Brutální námět je starodávný 

                                                 
13

 Smutne končí napr. rozprávka Ľubka a Kovovlad, kde sa hlavnej hrdinke nepodarí prejsť transformáciou a jej 

pýcha je potrestaná smrťou matky, s ktorou sa nestihne rozlúčiť a odsúdením na ţivot v bohatstve, ale bez 

ľudského jedla,  tepla a slnečného svetla.  Ďalším príkladom potrestania nenásytnosti a neposlušnosti je 

rozprávka Smrť kmotra a zázračný lekár, kde sa kedysi chudobný pastier pokúša prekabátiť Smrť, následkom 

čoho sám umiera. 
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způsob jak přimět emotivní Já, aby věnovalo pozornost velice důleţité informaci“ (Estés, 

1995, str. 190). 

Silvie Struková upozorňuje na to, ţe aj v rozprávkach s dobrým koncom býva 

častokrát obsiahnutý varovný prvok. Môţeme napríklad vidieť ako dopadne ten, kto chce 

získať kráľovstvo podvodom, usiluje o niekoho ţivot, nepreukáţe dostatok odvahy či 

potrebných schopností (Struková, 2003). 

 

Zábava 

„Pohádka poskytuje dítěti zábavu i poučení o něm samém a podporuje osobnostní 

růst“ (Bettelheim, 2000, str. 15). Niektorí autori povaţujú zábavu za jedinú funkciu 

rozprávok, napr. Beneš, ktorý uvádza, ţe rozprávky si ľudia rozprávali kvôli rozptýleniu 

(Beneš podľa Strukovej, 2003). 

 

Zrozumiteľnosť a poznateľnosť sveta 

Deti rozumejú metaforickej realite rozprávok. Vedia, ako ich brať váţne, celým 

srdcom sa vloţiť do príbehu a preţiť jeho dobrodruţstvá. H. Kornberger hovorí, ţe to je 

dôvod, prečo je rodinná rozprávka tak nepostrádateľným nástrojom pri príprave dieťaťa na 

ţivot vo svete (Kornberger, 2008). Napriek tomu, ţe obsahuje plno fantastických postáv 

a udalostí, dieťa vie, ţe v ţivote nestretávame obrov, trpaslíkov, čarodejnice ani hovoriace 

zvieratá, neprejdeme jedným krokom sedem míľ, ani na dúšok nevypijeme more, aj keď 

všetko o čom rozprávka hovorí, je „pravda“ (Heydebrand, 1993). 

Prostredníctvom rozprávok ľudia odpradávna získavali odpovede na tieto dôleţité 

otázky: „Jaký je náš svět a jakými pravidly se řídí? Jak si můţeme poradit se situacemi 

ohroţení?“ (Molicka, 2007, str. 19). 

Podľa slov Z. Neubauera môţeme príbehy povaţovať za „pravzory toho, jak to na 

světě chodí“ (Neubauer, 1992, str. 38). A. Gersie zas podotýka, ţe: „...príbeh plní funkciu 

ubezpečenia príjemcu, ţe dosiaľ neznáme môţe byť poznateľné, ţe cesta medzi známym 

a neznámym môţe byť prechádzaná oboma smermi“ (Gersie, 1990, str. 33). 
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1.5 Psychologická charakteristika vybraných rozprávok 

 

Napriek neustálemu vznikaniu nových rozprávok, ktorými sa novodobí autori 

uchádzajú o priazeň detí, sa verzie klasických rozprávok, ktoré sú dobre známe všetkým 

generáciám, stále umiestňujú na prvých miestach v rebríčkoch obľúbenosti, o čom sme sa 

presvedčili i vďaka spracovaniu dát získaných našim dotazníkom.
14

 

Vzhľadom k tomu, ţe na prvých miestach najobľúbenejších rozprávok u detí sa 

umiestnili klasické rozprávky, ktoré prešli aj psychologickým rozborom a pokusom  

o interpretáciu viacerými psychológmi a psychoanalytikmi, rozhodli sme sa teoretickú časť 

doplniť o túto kapitolu a ponúknuť tak psychologický podklad pre pochopenie príťaţlivosti 

týchto rozprávok pre dnešné deti. 

Pri pouţívaní obsahu rozprávok sa opierame o klasické verzie rozprávok tak, ako si 

ich pamätáme z ústneho podania. Rozprávky uvádzame v takom poradí, v akom sa umiestnili 

v rebríčku obľúbenosti od tej najobľúbenejšej (z hľadiska vývojových štádií alebo konfliktov 

zobrazených v rozprávkach by sme volili iné poradie). 

 

 

1.5.1 Červená čiapočka 

 

Rozprávka Červená čiapočka zobrazuje univerzálne vývojové kroky, čakajúce 

dievčatá v procese dospievania obzvlášť vo vzťahu k muţstvu. 

Červená čiapočka je milé, veselé, nevinné a bezstarostné dievča, ktoré spokojne ţije so 

svojou mamou. Starosť o chorú babičku ju privedie k vykročeniu z bezpečia domova. Je uţ 

staršia a nemá strach z cesty lesom, nezablúdi, dokáţe sa uţ orientovať v medziľudských 

vzťahoch a pocity, ktoré sa v nej začínajú prebúdzať, sú iného charakteru. Muţstvo je v tejto 

rozprávke vymedzené dvomi pólmi: dobrom a zlom, ktoré sú zosobnené v postavách 

poľovníka a vlka  a symbolicky vyjadrujú dva protiklady, na ktoré môţe dospievajúce dievča 

naraziť. Egoistického, ľstivého a asociálneho násilníka alebo záchrancu a altruistu 

(Černoušek, 1990). Vlk však podľa Bettelheima predstavuje aj všetky asociálne a zvieracie 

sklony v nás samých (Bettelheim, 2000). 

                                                 
14

 Celkový prehľad zoradenia najobľúbenejších rozprávok detí ako výsledok nášho výskumu je moţné 

nahliadnuť v prílohe 2. 
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Červená čiapočka predstavuje nevyzretú osobnosť, ktorá ešte nie je pripravená na sex, ale 

sexuálne pocity sa v nej začínajú prebúdzať. Podľa Fromma červená farba čiapočky 

symbolizuje nevyzretú zvedavú erotiku, ale môţe tieţ predstavovať prvú menštruáciu 

(Fromm, 1999). Varovanie pred zídením z cesty, stretnutím vlka a rozbitím fľaše vína pre 

babičku má teda symbolicky vystríhať pred nebezpečenstvom sexuality a stratou panenstva. 

Jediný spôsob ako sa s ešte nezvládnutou sexualitou vyrovnať, je zbaviť sa 

skúsenejšieho soka poskytnutím mu presného popisu cesty k babičke, ktorá si dokáţe poradiť 

s tým, čo vlk chce (Bettelheim, 2000). Je to však len dočasné oddialenie blízkeho stretnutia, 

Červená čiapočka nakoniec dorazí do babičkinej chalupy, kde ju uţ vlk v prestrojení čaká. 

V tejto časti rozprávka zobrazuje prvé skúsenosti dievčaťa s opačným pohlavím spojené 

s pocitmi prekvapenia, zvedavosti, obáv i opatrnosti. Červená čiapočka sa v tesnej blízkosti 

vlka-babičky nedôverčivo pýta, prečo má také veľké oči, uši, ruky, nos a ústa – poukázanie na 

päť základných zmyslov, ktorými poznávame svet. A pri poslednej otázke skončí vo vlkovom 

bruchu – fascinácia vlastnými pudovými ţelaniami priviedla psychicky nezrelý organizmus 

k sebazničeniu. 

Na pomoc však prichádza poľovník, ktorý ako ochranca lesa, ale i človeka schopného 

zabiť zvieratá, zobrazuje silu, ktorá dokáţe ľudskú animalitu skrotiť a dopomôcť 

k vnútornému prerodu a sebapoznaniu. 

Bettelheim ďalej podotýka, ţe Červená čiapočka je aj rozprávkou zobrazujúcou detskú 

ambivalenciu, či ţiť podľa princípu reality (matka) a „pridrţiavať sa vychodeného chodníka“, 

alebo sa podriadiť princípu slasti (vlk) a nechať sa uniesť túţbou po neznámom, „zbierať 

kvety, vnímať okolitú krásu a unášať sa spevom vtákov“ (Bettelheim, 2000). 

Podľa Lubetského rozprávka Červená čiapočka zodpovedá školskému veku, kde 

hlavnou témou je formovanie superega – prijatie varovania a zákazov týkajúcich sa sexuálnej 

zvedavosti a straty panenstva (rozbitie fľaše vína). Ďalšou témou je oidipský konflikt, ktorý je 

v tomto veku potlačený, pričom pokušiteľom je vlk a nie otec (Lubetsky podľa Strukovej, 

2003). 

 

 

1.5.2 Snehulienka a 7 trpaslíkov 

 

Rozprávka o Snehulienke je príbehom zobrazujúcim nutnosť separácie a cestu 

nachádzania vlastnej identity.  Z psychologického hľadiska sa tieţ rozprávka zaoberá 
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ţiarlivosťou medzi matkou a dcérou, rivalitou medzi nimi a bojom o lásku otca. Aby táto 

situácia nevzbudzovala v deťoch prílišnú úzkosť a obavy, ani priamo neohrozovala vzťah 

s ich vlastnou mamou, matka Snehulienky zomiera uţ pri jej pôrode a všetky negatívne pocity 

tak môţu byť transformované do macochy (Černoušek, 1990). 

Z vývojového hľadiska zobrazuje táto rozprávka podľa Lubetského prechod od detstva 

k dospievaniu, kedy je znovu aktivovaná rivalita medzi matkou a dcérou (pokus macochy 

otráviť Snehulienku), ktorá bola utlmená v období latencie (odchod Snehulienky do lesa  

k trpaslíkom) (Lubetsky podľa Strukovej, 2003). 

Rozprávková macocha je úplne zaujatá a pohltená sama sebou, v jej srdci niet miesta 

pre cit k niekomu inému. Potvrdenie svojej výnimočnosti a jedinečnosti hľadá v čarovnom 

zrkadle, ktoré veľmi pripomína jazierko z príbehu o Narcisovi, a o „narcistnom 

zranení“ môţeme hovoriť aj u kráľovnej. 

Všetko je v poriadku, kým je Snehulienka malá a nepredstavuje pre macochu ţiadnu 

hrozbu. Ako náhle sa však začína meniť v ţenu, dospievať, začína tieţ svojou existenciou 

kráľovnú ohrozovať a tá nevidí iné východisko, neţ Snehulienku zabiť a zničiť tak zdroj 

svojej úzkosti. 

Muţský princíp je zobrazený v postave otca kráľa, ktorý je slabý, ovplyvňovaný 

kráľovnou a v postave poľovníka, ktorý podobne ako v rozprávke o Červenej čiapočke 

zobrazuje sily schopné popasovať sa s asociálnou súčasťou osobnosti (Bettelheim, 2000). 

Pocity ţiarlivosti nie sú cudzie ani deťom. A keď sú tieto pocity veľmi silné  

a neprijateľné, môţe dôjsť k ich premietnutiu na rodiča. A v prípade, ţe sami rodičia nie sú 

dostatočne zrelí, dieťa sa  z tejto zhoršujúcej sa situácie, v ktorej prevláda manipulácia a boj, 

snaţí uniknúť. Ţelanie zbaviť sa rodiča však vyvoláva veľké pocity viny a tak je toto ţelanie 

opäť presunuté z dieťaťa na rodiča (Bettelheim, 2000). 

V určitej vývojovej fáze je prirodzené, ţe dieťa pocíti túţbu stáť na vlastných nohách, 

ţiť svoj ţivot podľa svojich predstáv, ale nie vţdy si uvedomí, ţe pred psychologickým 

dopadom, ktorý jeho detstvo a rodina na neho majú, ujsť nemôţe. Macocha Snehulienku aj 

tak znovu nájde i v zdanlivom bezpečí domova s trpaslíkmi (miestom prípravy na dospelý 

ţivot) a trikrát sa pokúsi ohroziť jej ţivot a integritu, aţ kým neuspeje otráveným jablkom 

(symbolom lásky a sexu). Snehulienka tak upadá do hlbokého stavu medzi ţivotom a smrťou, 

akéhosi obdobia vnútorného prerodu. K dosiahnutiu úplnej celistvosti a dospelosti je nutné 

spojiť sa so svojim Animom (princ), ktorého aktivita vedie k Snehulienkinmu prebudeniu. 
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1.5.3 Popoluška 

 

Rozprávka Popoluška hovorí o rivalite a ţiarlivosti. Opäť sa v nej stretávame 

s neprítomnosťou vlastnej matky a slabým otcovským princípom. 

Uprednostňovanie  zlých a škaredých sestier je prehnané schválne, aby v deťoch 

vzbudilo preţitok rivality a mohli postupne dospieť ku konečnému katarznému momentu 

víťazstva i napriek nespravodlivému zachádzaniu a ubliţovaniu (Černoušek, 1990). 

Hoci samotná rozprávka hovorí o rivalite a ţiarlivosti medzi súrodencami, tieto pocity 

sa v skutočnosti týkajú aj rodičov, ktorých niekedy deti môţu vnímať ako osoby stojace 

v ceste ich šťastiu a uspokojeniu momentálnych potrieb, s čím samozrejme súvisí túţba po 

odstránení takejto prekáţky a následné pocity viny. Popoluška je pre deti preto tak príťaţlivá, 

lebo napriek všetkým príkoriam, poniţovaniu či ubliţovaniu, ona zostáva nevinná, poslušná, 

dobrá, pokorná a láskavá ku všetkým okolo. Terapeutické čaro rozprávky spočíva aj v tom, ţe 

ukazuje, ţe aj v ťaţkej situácii je moţné vydrţať a dočkať sa šťastného konca. 

Popol symbolizuje materské zaobstarávanie základných ţivotných potrieb a súvisí 

taktieţ s trúchlením, vyslovením posledného zbohom (Černoušek, 1990). Ďalším symbolom 

objavujúcim sa v rozprávke je črievička, predstavujúca vagínu alebo sexuálnu túţbu 

(Bettelheim, 2000). 

Keď si stručne priblíţime ţivot Popolušky, ţila spokojne a šťastne, kým jej ţivot 

nepoznamenal smrť matky. Dovtedy chránená a milovaná, no nepripravená pre skutočný 

ţivot, je touto stratou zasiahnutá a utieka sa k otcovi. Ten sa však v snahe zabezpečiť dieťaťu 

novú matku znovu oţení, ale nová macocha s vlastnými deťmi nie je ochotná deliť sa 

o majetok ani lásku. 

Znovunájdenie vzťahu k matke, ktorá sa môţe stať osobou, s ktorou sa dievča 

v puberte môţe identifikovať, je súčasťou zdravého vývoja. Popoluška vzťah so svojou 

matkou opäť nachádza vďaka lieskovému oriešku od otca, ktorý nasadí na jej hrobe a vyrastie 

z neho strom, ktorý k Popoluške prehovára matkiným hlasom a dáva jej uţitočné rady a dary. 

Všetko slúţi jedinému účelu, pomôcť Popoluške vyslobodiť sa z útrpného ţivota v rodinnom 

dome a vydať sa za princa – zvládnuť proces individuácie, nájsť osobnú identitu a dosiahnuť 

celistvosť. 
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1.5.4 Medovníkový domček 

 

Medovníkový domček je rozprávkou pojednávajúcou o separácii a s ňou spojenou 

separačnou úzkosťou, ale i príbehom o súrodeneckej solidarite a hľadaní ţivotnej cesty 

s dominujúcou témou orality. I v tejto rozprávke sa stretávame so slabým otcovským a silným 

materským princípom. 

Podľa Černouška stojí v popredí symboliky protiklad domova, v ktorom nie je čo 

vziať do úst a perníkovej chalúpky, ktorá je veľmi zrozumiteľným  symbolom pre fantazijné 

uspokojenie detských orálnych potrieb (Černoušek, 1990). Detskú regresiu zobrazuje únik do 

medovníkového raja. Jeţibaba je zhmotnením ničivých archaických bohýň, ktoré museli byť 

ţivené mladou krvou, aby sa predišlo nejakej strašnej pohrome, predstavuje ničivé  

a pohlcujúce aspekty matky zeme (Černoušek, 1990). V Bettelheimovom ponímaní jeţibaba 

zosobňuje ničivé aspekty orality (Bettelheim, 2000). 

Pri podľahnutí neskrotených prianí „Id“ hrozí Janíčkovi a Marienke zánik, zoţratie 

jeţibabou. Aby preţili, musia sa vzdať pasívneho zotrvávania v orálnej pozícii, nereálnych 

fantázií a detskej regresie, vziať rozum do hrsti a chopiť sa akcie. Miesto nasledovania 

impulzov „Id“ sa musia naučiť jednať v súlade s „Egom“ (Bettelheim, 2000). Len tak sa im 

podarí prekabátiť jeţibabu a získať všetky jej poklady, vrátiť sa domov a viac nehladovať. 

Bohatstvo, ktoré Janko a Marienka nachádzajú predstavuje novozískanú nezávislosť 

v myslení a jednaní, a taktieţ novú sebadôveru v protiklade k pasívnej závislosti, v ktorej sa 

deti nachádzali na začiatku príbehu. 

Podľa Lubetského odpovedá rozprávka Medovníkový domček veku do 5 rokov, kedy 

sú hlavnými témami opustenie, odmietanie, strach zo separácie a oţivenie potrieb orálneho 

uspokojenia (Lubetsky podľa Strukovej, 2003). 
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„Domov je tým najsilnejším faktorom, ktorý určuje, 

ako šťastný, bezpečný a vyrovnaný mladý človek je, 

ako sa správa k dospelým, kamarátom, alebo deťom, 

ako verí sám sebe a ako reaguje na nové, alebo neznáme situácie. 

Bez ohľadu na to, koľko rôznych vplyvov na mladého človeka pôsobí, 

je vplyv domova v jeho ţivote najhlbší.“ 

 

                                                                                    R. Campbell 

 

 

2. Rodina 

 

Rodina zohráva v priebehu ţivota kaţdého človeka rozhodujúcu a nezastupiteľnú 

úlohu. Na dieťa pôsobí od jeho najútlejšieho veku. Toto pôsobenie je veľmi intenzívne, silne 

emocionálne podfarbené, osobné a dlhotrvajúce. Z rôznych socializačných vplyvov, ktoré sa 

na formovaní jednotlivca podieľajú, je vplyv rodiny najvýznamnejší. Ide predovšetkým 

o obdobie raného detstva, „kdy kvalitní působení rodiny nemůţe prakticky nahradit ţádná jiná 

instituce“ (Janiš, Svatoš, 1998). 

I nefunkčnosť či strata rodiny ďalší vývoj dieťaťa hlboko poznamenajú. E. Schaeffer 

prirovnáva rodinu k umeleckému dielu, ktoré sa neustále vyvíja a mení, je kolískou tvorivosti. 

A dieťa, ktoré vyrastá v tvorivom prostredí, získava mnoho zaujímavých podnetov, ktoré 

môţu jeho vývoj zásadne ovplyvňovať (Schaeffer, 1995). 

Čo sa týka psychologického významu rodiny, rodina pôsobí ako prvotný socializačný 

činiteľ, v nej si dieťa osvojuje prvé normy, hodnoty, postoje a role, získava základ svojej 

identity a osobnostnej štruktúry. Taktieţ psychosociálne  a duševné potreby dieťaťa je ťaţké 

napĺňať plnohodnotne inde, neţ práve v rodine.
15

 

Koteková, Šimová a Gecková (1998, str. 8) podotýkajú, ţe „ako najmenšia sociálna 

jednotka vytvára rodina pre väčšinu ľudí najdôleţitejší vzťahový systém, na pôde ktorého sa 

realizujú podstatné aspekty psychického vývinu všetkých jej členov, detí však obzvlášť“. 

Rodina bola vţdy a v kaţdých podmienkach primárnym zdrojom zabezpečenia biologických  

i psychologických potrieb dieťaťa, so simultánnym usmerňovaním jeho vývinu do podoby 

integrovanej osobnosti, schopnej ţiť v spoločnosti a odovzdávať ďalej jej kultúru. 

                                                 
15

 Viac o základných funkciách rodiny, psychosociálnych a duševných potrebách v kapitole 2.3. 
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V prvej kapitole sme hovorili o viacerých psychologických významoch, ktoré má 

čítanie alebo rozprávanie rozprávok pre deti. Upozornili sme tieţ na dôleţitosť samotného 

prostredia a atmosféry, v ktorej sú rozprávky rozprávané či čítané. Najvýznamnejšou pre 

dieťa v tomto smere je práve jeho rodina a čítanie rozprávok v rodinnom prostredí, spoločne 

s významnými postavami rodiny, preto sa v tejto kapitole budeme rodinou zaoberať 

podrobnejšie, bliţšie sa pozrieme na charakter súčasnej rodiny a jej funkcie, okrajovo 

spomenieme ako sa rodina menila v priebehu histórie. Venovať sa budeme i významu rodiny 

pre psychický vývoj dieťaťa. 

 

 

2.1 Vymedzenie pojmu rodina a jej charakteristické znaky 

 

Slovník základních pojmů z psychologie (Gillernová et al., 2000) definuje rodinu ako 

malú sociálnu skupinu, v ktorej dieťa získava skúsenosti ľudského spoluţitia, pomoci, ale 

i konfliktov a ich zvládania, kladenia spoločenských poţiadavok, noriem a kontroly ich 

plnenia. 

Podľa definície A. Giddensa je za rodinu povaţovaná „skupina jedincov spojených 

pokrvnými zväzkami, manţelstvom alebo adopciou, ktorá vytvára ekonomickú jednotku a jej 

dospelí členovia zodpovedajú za výchovu detí. Vo všetkých známych spoločnostiach existuje 

nejaká forma rodiny, ale charakter rodinných vzťahov je veľmi variabilný. V modernej 

spoločnosti prevaţuje rodina nukleárna, ale poznáme i radu typov rozšírenej rodiny“ 

(Giddens, 1999, str. 552). 

Rodina nukleárneho typu sa skladá z dospelých manţelov a ich vlastných či 

adoptívnych detí ţijúcich v spoločnej domácnosti. Pokiaľ v jednej domácnosti okrem rodičov 

a ich detí bývajú i ďalší blízki príbuzní, hovoríme o rozšírenej rodine. Jej súčasťou môţu byť 

starí rodičia, súrodenci so svojimi manţelskými partnermi, tety, synovci a pod. (Giddens, 

1999). 

Kramer rodinou označuje skupinu ľudí, ktorí majú spoločnú históriu, súčasnú realitu 

a očakávajú budúce vzájomné prepojenie vzťahov. Členovia rodiny bývajú zväčša (i keď to 

nie je podmienkou) spojení hereditou, manţelským zväzkom, adopciou alebo spoločným 

usporiadaním ţivota, ale dôleţité sú najmä intenzívne a kontinuálne psychologické 

a emocionálne väzby medzi nimi (Kramer, 1980). 
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I. Štúr (1995) charakterizuje rodinu ako systém, v ktorom deti i dospelí nachádzajú 

poriadok, identitu, ochranu aj odvahu robiť samostatné ţivotné výboje. L. Šulová (2004) 

poukazuje na to, ţe v súčasnej rodine prevláda zvýšená orientácia na jedinca v porovnaní 

s celkom (v popredí je hľadanie osobného pocitu šťastia, harmónie a zmyslu ţivota). Ďalšími 

charakteristickými znakmi sú absencia očakávania trvalosti vzťahu (partnerské spoluţitie 

väčšinou zdôrazňuje osobnú slobodu a moţnosť vzťah ukončiť, neuplatňujú sa  vzájomné 

záväzky ani zodpovednosť ku členom rodiny), odsúvanie rodičovstva na neskoršie vekové 

obdobia, ale i nadväzovanie intímnych vzťahov bez väzby na ich moţné následky. Dochádza 

taktieţ k stieraniu rozdielov špecifickosti muţskej a ţenskej role, ako i k obmedzovaniu 

bezprostredných kontaktov medzi partnermi, aj medzi deťmi a rodičmi následkom celkového 

ţivotného spôsobu, tempa a rebríčka hodnôt. Výchovné pôsobenie rodičov je čoraz viac 

nahradzované inštitúciami a ďalšími celospoločenskými socializačnými vplyvmi. Priame 

kontakty bývajú zväčša udrţované len medzi dvoma generáciami (deti a rodičia), spoluţitie 

širšej rodiny je vzácnejšie (Šulová, 2004). Plaňava ešte dopĺňa, ţe zakladanie rodiny stráca 

svoju ritualizovanú podobu (rastie počet rodín bez uzavretého manţelstva), a ţe rodina sa 

v súčasnosti javí ako viac uzavretá a izolovaná, sieť susedských, priateľských i príbuzenských 

väzieb sa zúţila, v dôsledku čoho sa súčasná rodina javí ako labilnejšia a citlivejšia na rôzne 

otrasy (Plaňava, 2000). 

L. Šulová taktieţ popisuje významné charakteristiky rodiny, ktoré ovplyvňujú 

psychosociálny vývoj človeka. Rodina podľa nej umoţňuje vytváranie pevných sociálnych 

väzieb; poskytuje prostredie pre vytvorenie dôvery v seba samého a postoja k sebe i okoliu; 

umoţňuje formovanie modelov správania a prijímanie regulačných činiteľov týchto foriem 

správania (predávanie a interiorizácia noriem, zoznamovanie sa s rôznymi druhmi sankcií). 

V rodine ďalej dochádza k zoznamovaniu sa s identifikačnými vzormi, odpovedajúcimi 

vlastnej pohlavnej roli (dochádza k procesu identifikácie); k osvojovaniu si verbálnych 

i neverbálnych foriem komunikácie; k poskytovaniu schopností potrebných k plynulému 

začleneniu sa do spoločnosti (proces socializácie); ako i k formovaniu osobnosti, jedinečnosti 

a svojbytnosti (proces individuácie) (Šulová in Výrost, Slaměník, 1998). 

V súvislosti s rodinou v kombinácii s čítaním ilustrovanej knihy by sme radi 

upozornili na zaujímavý výskum L. Šulovej a Š. Bartanusza (2003), ktorí pozorovali deti
16

 

a ich rodičov v domácom prostredí pri spoločnom čítaní si (zvlášť s matkou i otcom) 

a skúmali spoločné i rozdielne znaky detsko-rodičovskej komunikácie v závislosti  

                                                 
16

 Konkrétne išlo o 7 dievčat a 7 chlapcov francúzskej národnosti vo veku od 30 do 36 mesiacov. 
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od pohlavia detí i rodičov. Výsledky naznačujú, ţe matky majú tendenciu prejavovať sa 

expresívnejšie a prejavy otcov sú viac riadené. Pri kontakte s matkami sú prejavy detí 

dôraznejšie, pri kontakte s otcami majú deti tendenciu byť direktívnejšími. Čo sa týka 

schopností spätnej väzby rodičov (schválenie, preformulovanie, ţiadosti o objasnenie) 

významné rozdiely medzi rodičmi oboch pohlavi neboli. Pre podrobnejšiu analýzu výsledkov 

a záverov odporúčame nahliadnuť do spomínaného výskumu. 

 

 

2.2 Premena rodiny v čase 

 

Od svojich počiatkov prešla rodina radou významných premien, o ktorých sa stručne 

zmienime s dôrazom na tie, ktoré povaţujeme za psychologicky najvýznamnejšie. 

Po obdobiach matriarchátu a patriarchátu vzniklo na konci staroveku spoločenské 

zriadenie, ktorého základným znakom bolo vlastníctvo pôdy ako výrobného prostriedku. 

V 16. aţ 18. storočí boli rodinou, latinským výrazom „familia“, označovaní všetci, ktorí 

nevarili sami pre seba, ale ţili pod jednou hlavou domácnosti a spoločne sa stravovali. 

Okrem rodičov, vlastných či nevlastných detí a širšieho príbuzenstva sa tak k rodine počítalo 

i sluţobníctvo, učni a pod. Jednoduchá nukleárna rodina bola pre svoju vratkosť povaţovaná 

za nedostatočnú oporu spoločenského systému. Jednotlivé postavenia, ktoré jedinci v rámci 

rodiny alebo domácnosti zastávali, neboli v takejto tradičnej rodine len rodinnými pozíciami, 

ale spájal sa s nimi určitý sociálny status (Horský, Seligová, 1997). Pre tradičnú rodinu bola 

ďalej charakteristická veľmi vysoká pôrodnosť a taktieţ úmrtnosť detí, ktorá poznamenávala 

do veľkej miery vzťahy medzi rodičmi a deťmi. „Rodiče mnohdy ani nevěděli, kolik dětí 

vlastně ztratili. Protoţe děti tak často umíraly, rodiče nemohli investovat tolik citu a vztahu ke 

kaţdému sotva narozenému. Rodičovský vztah k dětem musel být tedy nutně v této době jiný, 

podle našich měřítek méně vřelý a láskyplný“ (Horská, 1990, str. 38). 

 Aţ so vznikom továrenskej výroby v 19. storočí došlo k disociácii rodiny a podniku  

a osobné a rodinné vzťahy boli odlíšené od vzťahu zamestnávateľ – zamestnanci, tradičná 

rodina začala ustupovať do pozadia a nahradila ju rodina moderná (Horský, Seligová, 1997). 

Podľa Moţného je moderná rodina charakteristická pevnými citovými väzbami a jej 

najdôleţitejšou funkciou sa stala starostlivosť o deti a ich výchova (Moţný, 1990). Mohli by 

sme polemizovať, či to stále platí i v súčasnom postmodernom období, kedy sa hranice 

mnoţstva vecí rozpadajú a rozmazávajú a hovorí sa o „kríze“ rodiny. 
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Zdravotná starostlivosť je uţ v súčasnosti na takej úrovni, ţe v tomto ohľade (aspoň vo 

vyspelých krajinách) umoţňuje deťom a rodičom preţívať hlbšie citové väzby a blízkosť bez 

strachu a úzkosti z moţnej blízkej straty. Mohli by sme preto predpokladať, ţe rodičia budú 

so svojimi deťmi radi tráviť spoločný čas napr. i čítaním  rozprávok, ktoré sú balzamom 

a inšpiráciou pre detskú dušu a počúvať tak volanie po naplnení mnohých psychologických 

potrieb dieťaťa (i dospelého). Nesmieme však opomenúť stres (obzvlášť ten, ktorý je 

spôsobovaný pocitom nedostatku času) ako faktor dnešnej doby ovplyvňujúci mnohé naše 

vzťahy, ale i veľkú pracovnú vyťaţenosť rodičov, ktorých ekonomické dôvody častokrát vedú 

k budovaní kariéry na úkor rodiny. 

Rodina sa v priebehu času menila, počiatočný matriarchát a neskorší patriarchát 

vystriedalo širšie zoskupenie tradičnej rodiny, pre ktorú neboli charakteristické blízke 

a láskyplné vzťahy. Tie sa začali prehlbovať aţ v rodine modernej, ktorá v modifikovanej 

forme pretrváva dodnes a naďalej zastáva nezastupiteľné miesto v ţivote spoločnosti 

i jednotlivcov. Podrobnejšej charakteristike súčasnej rodiny sa budeme venovať 

v nasledujúcej kapitole. 

 

 

2.3 Funkcie rodiny 

 

 V minulosti bola rodina miestom zabezpečujúcim preţitie svojim členom a jej 

zaloţenie sa väčšinou neopieralo o silné emočné základy. Rodina však vţdy plnila niekoľko 

dôleţitých funkcií, ktoré sa postupne modifikovali alebo sa menila ich dôleţitosť, tie 

najzákladnejšie však v zásade zostávali rovnaké, my si ich priblíţime z pohľadu viacerých 

autorov. 

J. M. Pattersonová (podľa Sobotkovej, 2007, str. 71) popisuje základné funkcie rodiny 

nasledovne:  

- začlenenie jedinca do rodinnej štruktúry (poskytovanie pocitu prináleţitosti, 

ovplyvňovanie osobnej identity, zmyslu a zamerania ţivota) 

- ekonomická podpora (zaisťovanie základných i rozvojových potrieb členov rodiny) 

- starostlivosť, výchova, socializácia (umoţnenie fyzického, psychického, sociálneho 

a duchovného vývoja detí i dospelých, sprostredkovanie sociálnych hodnôt a noriem) 

- ochrana zraniteľných členov rodiny (mladých, chorých, handicapovaných, starých 

alebo nejako závislých na ostatných a pod.) 
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Rodina dieťaťu predáva modely správania, zoznamuje ho s muţskou a ţenskou rolou, 

učí ho reagovať ţiadúcim spôsobom v procese interakcie a dáva mu moţnosť prakticky si 

získané zručnosti overovať. Ako jeden z kľúčových socializačných činiteľov, rodina 

významne ovplyvňuje vývoj všetkých svojich členov (Šulová, 2004). Rodina teda tvorí akýsi 

prirodzený rámec pre učenie a dieťaťu poskytuje základné vzorce pre poznávanie sveta. 

Pôsobí tieţ na vytváranie sebapoňatia a sebahodnotenia dieťaťa. 

T. Lidz (podľa Kotekovej, Šimovej, Geckovej, 1998) zdôrazňuje štyri navzájom 

prepojené funkcie, ktorými rodina uskutočňuje starostlivosť o deti: 

- vyţivovacia funkcia (zabezpečuje potreby detí a dopĺňa ich vývinové nedostatočné 

kompetencie diferencovaným spôsobom v kaţdej fáze ich vývinu) 

- dynamická organizácia rodiny (vytvára referenčný rámec pre štruktúrovanie detskej 

osobnosti, vedie a usmerňuje dieťa tak, aby sa stalo integrovaným jedincom) 

- rodina ako primárny sociálny systém (vytvára podmienky pre osvojovanie 

základných sociálnych rolí, hodnôt, významu sociálnych inštitúcií a základných zvykov 

spoločenstva) 

- odovzdávanie esenciálnych, inštrumentálnych techník kultúry, vrátane jazyka 

Podľa F. Walsh (2006) je úlohou rodiny zabezpečovať podmienky pre vývin 

a podporu jej členov na sociálnej, psychologickej a biologickej úrovni. J. Dunovský (1986) 

navyše uvádza ekonomickú funkciu. Jeho delenie si charakterizujeme podrobnejšie: 

- biologicko-reprodukčná funkcia zaisťuje zachovanie ţivota v rámci rodiny, ale aj 

ľudského pokolenia. Táto funkcia súvisí s biologickou reprodukciu (ktorá sa ale môţe 

odohrávať aj mimo rodiny, preto nie je charakteristická len pre ňu), ale aj so spokojnosťou 

v manţelstve alebo partnerskom zväzku a často býva silno ovplyvňovaná rôznymi faktormi, 

napr. finančnou, bytovou situáciou, harmonickými alebo rozpornými vzťahmi medzi rodičmi 

a pod. Súlad rodičov alebo partnerov napomáha udrţovať pozitívnu emocionálnu klímu 

v rodine a spoluvytvárať tak vhodné podmienky pre priaznivý fyzický a psychický vývoj detí. 

- ekonomicko-zabezpečovacia funkcia môţe byť chápaná dvoma spôsobmi, v zmysle 

bezprostrednej výrobnej činnosti (v súčasnosti uţ značne preţitú, nakoľko z pôvodne 

výrobnej jednotky sa rodina stala jednotkou spotrebiteľskou, prvky výroby môţeme vidieť 

v aktivitách členov rodiny, ktoré pomáhajú vytvárať jej pohodlie ako napr. varenie, 

upratovanie a pod.). Zabezpečovacia funkcia rodiny v súčasnosti prekračuje oblasť saturácie 

materiálnych potrieb členov a prechádza aj do sociálnej a duchovnej oblasti. 

- emocionálna funkcia je z psychologického hľadiska jednou z najpodstatnejších 

pretoţe súčasná rodina je oveľa labilnejšia neţ rodina tradičná a jej členovia sú spolu tesnejšie 
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citovo spätí a naviazaní na seba. Pozitívne citové prejavy rodičov voči deťom i voči sebe 

navzájom tvoria dôleţitú súčasť optimálneho vývoja dieťaťa. Psychosociálne potreby dieťaťa 

je len veľmi náročné uspokojiť v inom, neţ rodinnom prostredí. 

- socializačno-výchovná funkcia zahŕňa výchovu a celkovú starostlivosť o deti. Rodina 

je prvou a základnou sociálnou skupinou, v ktorej sa dieťa učí osvojovať si rôzne sociálne 

role, normy, hodnoty a činnosti a začína sa orientovať v medziľudských vzťahoch. Formuje sa 

tu jeho identita a základ osobnostnej štruktúry. Základ socializácie dieťaťa tvorí sociálne 

učenie sa v rodine pomocou nápodoby, identifikácie a spevňovania. Nesmieme však 

opomenúť fakt, ţe tak, ako členovia rodiny pôsobia na dieťa, aj ono svojim špecifickým 

spôsobom pôsobí na nich, nejde teda len o jednosmerný proces. 

E. Šimová (podľa Kotekovej, Šimovej, Geckovej, 1998) zuţuje funkcie rodiny na dve: 

zabezpečovaciu funkciu, poskytujúcu komplexné a celkové zabezpečenie potrieb členov 

rodiny, a socializačnú funkciu, ktorá v sebe zahŕňa všetky formatívne aktivity rodiny, 

primárne zamerané na deti, ale týkajúce sa tieţ aj ostatných členov rodiny. 

Okrem biologických a sociálnych potrieb by rodina mala uspokojovať aj 

psychologické potreby svojich členov. Z. Matějček (1994) popisuje päť základných 

duševných potrieb, k naplneniu ktorých by malo v rodine dochádzať: 

- potreba prísunu podnetov zvonku: nervový systém a zmysly dieťaťa majú byť 

systematicky stimulované aj rozprávaním, hraním a maznaním sa 

- potreba zmysluplného sveta: základom učenia sa je poriadok a zmysel, ktoré sú 

potrebné na to, aby sa z podnetov stali poznatky a skúsenosti 

 - potreba ţivotnej istoty: naplňuje sa v citových vzťahoch k ľuďom okolo dieťaťa 

a podľa úrovne istoty, ktorú v rodine zaţíva, si dieťa vytvára vlastnú sebaistotu 

a sebavedomie 

 - potreba vlastnej spoločenskej hodnoty; potreba uznania, ocenenia a prijatia: vedomie 

tejto hodnoty je označované ako identita alebo vedomie vlastného „ja“ 

 - potreba otvorenej budúcnosti: uspokojenie tejto potreby napomáha schopnosti ţiť 

v čase, o niečo sa usilovať, na niečo sa tešiť, niekam smerovať 

Slovami I. Sobotkovej je rodina „...primárním kontextem lidské zkušenosti od kolébky 

aţ za hrob“ (Sobotková, 2007, str.11). 

Rodina má taktieţ významný vplyv na psychický vývoj dieťaťa. Podrobnejšie sa ním 

zaoberá Z. Helus (podľa Šulovej, 2004), ktorý na jedinca nazerá z hľadiska spoločensko-

kultúrneho systému, prostredníctvom ktorého sa stáva osobnosťou. Tento systém je tvorený 

štyrmi základnými zloţkami: 
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Hodnotovo-normatívna zloţka: Sociálne hodnoty, normy a pravidlá, spôsoby 

komunikácie a uvaţovania sú dieťaťu predávané od jeho prvých mesiacov ţivota. Rozvíjanie 

vonkajších medziľudských vzťahov má bezprostredný dopad na celkové vytváranie schém 

interpersonálnych vzťahov i na postupné začleňovanie jedinca do spoločnosti. Rodina dieťaťu 

poskytuje permanentnú spätnú väzbu, čím mu pomáha pri vytváraní vlastnej identity a postoja 

k sebe samému. 

Zloţka medziľudsky-vzťahová: Vývoj dieťaťa v rodine je plne zaloţený na sociálnej 

interakcii. Dieťa má moţnosť pozorovať interakcie ostatných a precvičovať a korigovať svoje 

vlastné správanie a prejavy v rôznych rovinách interakcie. Vplyv rodiny sa prejavuje 

vo verbálnej i neverbálnej sociálnej komunikácii, kedy sa práve rodina zasluhuje 

o zvyšovanie a zlepšovanie porozumenia dieťaťa a kvality jeho dorozumievania sa. 

Rezultatívna zloţka: Je tvorená materiálnymi, duchovnými a ďalšími produktmi, 

ktoré rodina prirodzene a neformálne predáva dieťaťu. Pomocou rozprávok, rituálov a tradícií 

dieťa postupne prijíma duchovné hodnoty, zoznamuje sa s písaným slovom a formuje sa jeho 

estetické cítenie. Samo sa stáva súčasťou materiálnej a duchovnej kultúry, ak má moţnosť 

samostatne tvoriť. 

Osobnostná zloţka: Jedinec je sústavne vystavovaný očakávaniam, tlakom či 

návrhom,  ako by sa mal správať, no nie je socializovaný len vonkajšími faktormi. Hoci na 

jeho vlastnosti, prejavy a výkony kladie sociálne okolie vedome aj nevedome určité nároky, 

nie je len produktom sociálneho pôsobenia; v interakcii s týmito podmienkami  je schopný ich 

aktívne meniť či prispôsobovať. 

 Rodina zohráva v ţivote kaţdého človeka kľúčovú úlohu. Okrem zaisťovania 

základných biologických, psychologických a rozvojových potrieb, poskytuje svojim členom 

pocit prináleţitosti, ovplyvňuje ich osobnú identitu a zmysel ţivota. Umoţňuje fyzický, 

psychický, sociálny a duchovný vývoj detí i dospelých, deťom predáva modely správania 

a zoznamuje ich s muţskou a ţenskou rolou, odovzdáva im hodnoty a normy. 

Pre dieťa je rodina prvotným socializačným činiteľom. Rozprávky taktieţ predávajú 

hodnoty, opisujú ţiadúce chovanie, prinášajú poučenie i varovanie. A práve deťom, ktoré 

nevyrastajú v najpodnetnejšom prostredí v niekedy nie veľmi funkčných rodinách, kde sa im 

nedostáva dostatočného naplnenia ich potrieb, môţu byť rozprávky určitou formou 

kompenzácie socializačného procesu, prostriedkom pre lepšie pochopenie sveta, vzťahov 

i seba samého a poskytovať deťom pocit bezpečia, vieru v lepšiu budúcnosť i nádej. 
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„Všetci potrebujeme príbehy pre naše mysle, 

tak ako potrebujeme jedlo pre naše telá.“ 

 

                                                Andrew Wright 

 

 

3. Význam čítania rozprávok v rodine 

 

Ľudová rozprávka zohráva podľa Rusňáka najdôleţitejšiu úlohu v genéze detského 

vývinu. Obraznosť, fantazijnosť i jednoduchosť prirodzene zodpovedajú túţbe dieťaťa po 

čarovnosti sveta a napĺňajú tým aj psychologické detské potreby (Rusňák, 2008). Černoušek 

hovorí, ţe rozprávka má dieťaťu pomôcť vytvoriť si morálny kódex pre ţivot a získať vieru, 

ţe všetko bude spieť k dobrému koncu a zlo bude náleţite potrestané (Černoušek, 1990). 

Moţno práve vďaka symbolickosti, alegórii a multifunkčnosti nachádzajú rozprávky 

svojich priaznivcov nielen v predškolskom a mladšom školskom veku, ale opätovne po nich 

siaha i adolescentná mládeţ a dospelí – napr. cestou čítania svojim deťom (Rusňák, 2008). 

Dospelému rozprávkový príbeh neraz pripomenie vlastné detstvo a poskytne tak návrat 

k bezstarostnejšiemu preţívaniu  a chvíľkový únik pred  niekedy ťaţkou realitou. 

Dieťa v predškolskom veku si rozprávku (zväčša) ešte samé prečítať nevie; ako 

v mnohom inom, i tu je odkázané na asistenciu svojho okolia, ktoré mu toto kultúrne 

dedičstvo môţe sprostredkovať. A hoci v tomto veku si je uţ často samo schopné pustiť 

akustickú či obrazovú nahrávku rozprávky, takáto forma je ochudobnená o kontakt s blízkou 

osobou, čo uberá na jej prínose pre psychologický vývoj dieťaťa. 

Záujem dieťaťa o hovorenú reč v tomto vývojovom štádiu rastie (pozri kap. 1.3), 

trojročné dieťa uţ vydrţí počúvať kratšie rozprávky či príbehy dlhšiu dobu (Langmeier, 

Krejčířová, 1998). Ale i staršie deti si rozprávku radi vypočujú, dokonca aj vtedy, ak uţ vedia 

samé čítať, predsa len cítiť vedľa seba blízkeho človeka a spolu s ním sa ponoriť do 

rozprávkového sveta, ktorý je tak blízky detskej duši, má svoje osobité čaro a význam. 

Uţ sme spomínali, ţe pôvodne boli rozprávky určené dospelým poslucháčom 

(Molicka, 2007). Podľa Klátika má rozprávka pre dospelého dva významy: je jednoduchou 

formou, v ktorej sa nejaký  jav koncentruje na minimálnom priestore a poskytuje trvalý  

a mocný záţitok; dospelému recipientovi zároveň pripomína „atmosféru vlastného detstva  
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a jeho duchovnú nadstavbu“ (Klátik, 1975, str.127).
17

 Príbehy svojim posolstvom a hlbokou 

múdrosťou teda môţu osloviť tak deti, ako ich rodičov. I keď ako dospelí uţ nikdy nebudeme 

preţívať rozprávkový príbeh tak, ako keď sme boli deťmi, symbolický jazyk rozprávok 

hovorí aj k nám. A vzájomné zdieľanie príbehu spolu s detským poslucháčom obohacuje obe 

strany. 

V tejto súvislosti by sme radi upozornili na význam čítania rozprávok v rodinách. 

Rodina pôsobí ako veľmi významný socializačný činiteľ. Dieťa si z hľadiska svojich 

vývinových dispozícií nemôţe uvedomovať faktor plynúceho času „a uţ vôbec nevie, ţe 

niektoré emočné procesy a skúsenosti, ktoré môţe nadobudnúť iba v detstve, sa uţ nikdy 

nevrátia, nikdy ich nie je moţné plnohodnotne nahradiť“ (Stoličný, 2002, s. 178).  

V ontogenéze dieťaťa (obzvlášť v ranných štádiách) je detská duša najzraniteľnejším 

priestorom (Rusňák, 2008). Ide teda o to, „ako vstupovať do veľkého sveta malých detí, aby 

sa ten svet nezrútil skôr, ako sa celostne sformuje, ako ho nasmerovať tam, kde sa stretne  

s vlastnou plnosťou, ktorú je azda schopný dosiahnuť“ (Mihina, 2002, s. 10). 

Podľa Rusňáka časté spoločné rozhovory s rodičom napomáhajú dieťaťu nachádzať 

pomyselné hranice medzi skutočným a rozprávkovo iracionálnym. Dieťa potrebuje interakciu 

cez dialóg s dospelým, ktorý pre neho predstavuje autoritu, v tejto súvislosti je dôleţité napr. 

aj čítanie rozprávok nahlas, pretoţe hlas dospelého dieťa upokojuje a pouţitá intonácia  

a ďalšie suprasegmentálne javy mu pomáhajú určovať hranicu medzi výmyslom 

a skutočnosťou; u dieťaťa sa taktieţ rozvíja umenie počúvať druhého (Rusňák, 2006). 

Nemenej dôleleţitým je i zdieľanie spoločného záţitku detí a rodičov. 

Rozprávkové príbehy tieţ pôsobia ako špecifický gestalt - príbeh má tvar, logiku, 

začiatok a koniec, postavy sú za svoje činy odmeňované a trestané. 

Podľa Hohra sa deti pokúšajú začleniť príbehy a rozprávky, ktoré počúvajú, do 

reálneho ţivota. V rámci socializačného procesu by im preto rodičia mali vysvetliť, ktoré 

hodnoty z rozprávok majú pokladať za dôleţité a ktoré je lepšie povaţovať za súčasť 

vymysleného sveta fantázie a pouţitím rozprávok ako odrazového mostíka pomôcť deťom ich 

hodnoty definovať (Hohr, 2000). 

Spoločné čítanie rozprávok počas daţdivého popoludnia, ako večerný rituál na dobrú 

noc a pod. prináša potešenie deťom i rodičom. Ak má táto činnosť ustálenú formu 

a pravidelnosť, vytvára navyše pocit istoty a bezpečia, upevňuje vzťah medzi rodičom 

                                                 
17

 Podľa Nezkusila môţe dôjsť i k pocitom nostalgie za detstvom, či smútku zo straty špecifických detských 

hodnôt, ku ktorej v priebehu dospievania došlo (Nezkusil podľa Rusňáka, 2008). 
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a dieťaťom a zvyšuje vzájomnú dôveru. Je to proces obojstrannej výmeny, kde obe strany 

dávajú i prijímajú. 

 Významom rodinných rituálov sa zaoberajú napr. autori Imber-Black a Roberts 

(1992). Poukazujú na to, ţe rituály uľahčujú zvládanie všetkých nárokov, ktoré sú na rodinu 

kladené, pomáhajú formovať rodinnú i psychologickú identitu. Spoločné čítanie či 

rozprávanie príbehov je jedným z nich. Z výskumu P. Prokešovej (2008) vyplýva, ţe práve 

uspávacie rituály (pri ktorých je dôleţitý ich priebeh, čítanie rozprávky alebo spievanie 

piesne, modlitba alebo prianie dobrej noci a pusa na rozlúčku) patria medzi najvýznamnejšie 

detské rituály. 

 Pre dieťa je veľmi dôleţité, aby malo moţnosť spracovať záţitky, ktoré mu priniesol 

deň. Základným a jednoduchým spôsobom, ako mu v tom pomôcť, je dodať mu uistenie, ţe 

spolu s ním jeho ţivotné udalosti, strasti či radosti preţíva aj niekto blízky (Helus, 1987). 

Spoločné čítanie rozprávky pred spaním môţe pomôcť navodiť dôvernú atmosféru, v ktorej 

dieťa okrem všetkých prínosov, ktoré má uţ len samotné načúvanie príbehu, získa aj priestor 

pre podelenie sa so svojimi záţitkami a vyjadrenie vlastných pocitov a potrieb, čo prispieva 

k pokojnejšiemu spánku a väčšej chuti ráno začať nový deň. 

Čítanie rozprávok v rodinách ďalej zvyšuje čitateľskú gramotnosť, ktorá je súčasťou 

funkčnej gramotnosti človeka umoţňujúcou mu participovať na sociálnom a kultúrnom ţivote 

spoločnosti. Základné funkcie čitateľskej výchovy v rodine sú podľa Sakálovej (2007): 

podpora a obohatenie vývinu dieťaťa o nové zdroje záţitkov a poznávania, rozvoj reči 

a slovnej zásoby a vytváranie predpokladov na plynulé zapojenie dieťaťa do školského 

vzdelávania a eliminovanie moţných problémov. 

B. Bettelheim povaţuje za najdôleţitejšiu, ale i najťaţšiu úlohu v procese výchovy, 

pomôcť dieťaťu nachádzať zmysel vo svojom ţivote, a taktieţ v ţivote ako celku. Je 

presvedčený, ţe pôsobenie rodičov a ďalších osôb, ktoré sa o dieťa starajú, je v tomto smere 

najcennejšie. Ďalším v poradí dôleţitosti je kultúrne dedičstvo, ktoré ale musí byť dieťaťu 

predávané správnym spôsobom, najlepšie formou literatúry. Bettelheim tieţ upozorňuje na to, 

ţe väčšina detí sa ale s rozprávkami zoznamuje v skrátených, upravených a zjednodušených 

verziách, ktoré s významom rozprávok nakladajú po svojom a častokrát ich zbavujú hlbšieho 

zmyslu (Bettelheim, 2000).
18

 

                                                 
18

 Tento fakt potvrdil aj náš výskum, v ktorom 58 zo 135 rodičov uviedlo, ţe ich dieťa sa najčastejšie stretáva 

s kratšími a zjednodušenými verziami rozprávok v porovnaní s 19 rodičmi zo 135, ktorí svojim deťom 

najčastejšie čítajú dlhšie, klasické verzie rozprávok. 
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No nielen obsah rozprávky je dôleţitý. Viacerí autori (napr. Bettelheim, 2000; Čačka, 

1999; Kornberger, 2008; Molicka, 2007) sa zhodujú v tom, ţe ešte väčšiu úlohu zohráva 

forma, akou sa k dieťaťu rozprávka dostane. Čačka túto skutočnosť popisuje nasledovne: 

„Pohoda, kterou pohádka přináší do světa dětí, se ovšem nevyčerpává uspokojením ze 

šťastného závěru. Samo naslouchání vyprávěnému ději, které stojí na počátku setkávání dětí 

s pohádkou, se fixuje jako příjemný záţitek kontaktu s blízkým člověkem… Někteří 

psychologové sdílejí názor, ţe uspokojení dítěte z přítomnosti vyprávějící matky (či jiné 

důvěrně známé bytosti), z plynutí slov a melodie hlasu dominuje nad uspokojením z obsahu 

poslouchané pohádky“ (Čačka, 1999, str. 233). 

Kornberger (2008) upozorňuje na fakt, ţe to, ako dieťa rozprávku prijme, závisí od 

vzťahu, ktorý má voči dospelému, ktorý mu ju sprostredkováva. Pokiaľ dieťa rozprávača 

pozná a dôveruje mu, liečivý účinok rozprávky je oveľa väčší. Veľa taktieţ závisí na tom, aký 

vzťah má k samotnej rozprávke rozprávajúci a na spôsobe, akým je rozprávka čítaná, či 

rozprávaná. „Príbeh potrebuje byť milovaný a rešpektovaný samotným rozprávačom, aby sa 

mohol naplno rozvinúť v detskej duši. Najlepšie je, keď je hovorený na tichom mieste, 

s dostatkom času na oboch stranách, pokojným a prirodzeným hlasom. Príbehy pre malé deti 

nepotrebujú pridávať ţiadne dramatické napätie. Všetko stačí ponechať detskej predstavivosti. 

Ak prehnane zvýrazníme slová alebo celé pasáţe, vnucujeme dieťaťu svoju interpretáciu. 

Nútime ho klásť dôraz na to, čo je dôleţité pre nás“ (Kornberger, 2008, str. 110). 

V dnešnej dobe si uţ asi ťaţšie vieme predstaviť ţivot bez televízie. Rodičia častokrát 

z nedostatku času, pracovnej vyťaţenosti, únavy a iných dôvodov radšej svojim deťom pustia 

rozprávky alebo iné programy v televízii, neţ aby si s nimi sadli a čítali knihu. A hoci 

televízia dokáţe detskému divákovi poskytnúť viac záţitkov a poznatkov, neţ ktorékoľvek 

iné médium, „činí tak však nahodile, napřeskáčku a nesoustavně (...) nekonečný proud 

nových poznatků zasahuje dítě bez výběru a náhodně“, pričom „pro poznatkový rozvoj ditěte 

je důleţitá soustavnost, návaznost, směřování od jednoduššího ke sloţitějšímu, zpevňování, 

opakování...“ (Chaloupka, 1995, str. 43). Marček upozorňuje na to, ţe dieťa je vystavené 

veľkému mnoţstvu informácií, ktoré presahujú rámec jeho skúseností i rozumových 

schopností, čím dochádza k oslabovaniu pocitu stálosti a konečnosti sveta a oslabuje sa 

senzitívnosť dieťaťa (Marček podľa Rusňáka, 2008). Kovalčíková vidí problém televízie 

v prehnaných emóciách, farebnosti a dynamike deja: „Grafická, farebná, citová 

preexponovanosť virtuálnych príbehov prekvapí a predčí fantáziu dieťaťa, nedáva jej ţiadny 

priestor pre vizualizáciu a imagináciu, v dôsledku čoho uniká a stagnuje rozvoj tvorivosti“ 

(Kovalčíková, 1998, s. 255). V tomto zmysle by moţno bolo lepšie, keby dieťa malo 
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k dispozícii vhodne zostavený súbor videorozprávok, s ktorých by si podľa vlastného 

uváţenia mohlo vyberať podobne ako v rozprávkovej knihe, avšak prítomnosť blízkej osoby 

v tomto prípade nie je moţné adekvátne nahradiť. 

Pokiaľ je dieťa ponechané napospas sebe samému a hlad  po rozprávkovom svete je 

nútené uspokojovať len samé pred televízorom alebo neskoršie tak, ţe si samé číta, nedostáva 

sa mu plného bohatstva, ktoré rozprávky v sebe nesú (Klimková, 2009). Prítomnosť dospelej 

osoby, sprievodcu, ktorý dokáţe dieťa citovo podporiť, upokojiť, zdieľať s ním radosť  

z rozprávky a pod., je nesmierne dôleţitá. J. Trávníček (2007) upozorňuje na to, ţe obzvlášť 

v predškolskom období je pre dieťa blízky dospelý zárukou umoţňujúcou mu bezpečné 

preţívanie akéhokoľvek príbehu. Bettelheim v tejto súvislosti hovorí: „A co víc, vyprávíme-li 

dětem pohádky jako rodiče, poskytujeme tím nejdůleţitější ujištění ze všech: ţe souhlasíme, 

aby si dítě pohrávalo s myšlenkou, ţe na obra vyzraje. Proto číst si není totéţ jako nechat si 

pohádku vyprávět; jesliţe si dítě samo čte, můţe se domnívat, ţe pouze cizí osoba – třeba ta, 

která pohádku sepsala nebo uspořádala knihu – sohlasí s tím, aby byl obr přelstěn. Ale kdyţ 

rodiče dítěti pohádku vyprávějí, můţe si být jisto, ţe schvalují jeho fantazijní odplatu za 

hrozbu, kterou převaha dospělých nezbytně vyvolává“ (Bettelheim, 2000, str. 30). 

Dieťa nepotrebuje dospelého, aby mu vysvetľoval skryté odkazy rozprávok. Pre pocit 

psychologického bezpečia celkom stačí jeho prítomnosť, tichý súhlas a bezpečný priestor pre 

to, aby si dieťa samo zvolilo, čo si z rozprávky odnesie a čo nie, pretoţe: „Rosteme  

a nalézáme smysl v ţivotě a bezpečí v sobě samých tím, ţe osobním problémům porozumíme 

a řešíme je vlastními silami, ne tím, ţe nám to druzí vysvětlí“ (Bettelheim, 2000, str. 22). 

Pri čítaní či rozprávaní rozprávky dieťaťu sa netreba obávať toho, ţe nevieme, ktorá 

rozprávka je pre kaţdé dieťa v určitom veku tá najdôleţitejšia. Nemusíme rozhodovať sami, 

ktorú rozprávku kedy a prečo čítať. Deti dajú veľmi rýchlo najavo, ktorá rozprávka je pre ne 

dôleţitá napr. tým, ţe na ňu okamţite zareagujú alebo ju opakovane vyţadujú (Bettelheim, 

2000). 

V tejto kapitole sme sa snaţili poukázať na radu psychologicky významných prvkov, 

ktoré spoločné čítanie alebo rozprávanie rozprávok v rodine prináša. Ide najmä o uvevňovanie 

a prehlbovanie vzájomných vzťahom medzi rodičmi a deťmi, rodičom zároveň táto aktivita 

pripomína vlastné detstvo i detstvo ako také, čím im pomáha lepšie porozumieť svojim deťom 

a ich potrebám. Pre dosiahnutie čo najväčšieho psychologického účinku rozprávok je dôleţitá 

prítomnosť blízkej osoby (v ideálnom prípade rodič), ktorej dieťa dôveruje a dokáţe mu 

poskytnúť pocit istoty a bezpečia. Rodič tak môţe v rámci socializačného procesu asistovať 
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dieťaťu pri formovaní hodnotového rebríčka a pomôcť mu nachádzať hranice medzi reálnym 

a nereálnym. Pri tejto činnosti sa tieţ rozvíja schopnosť dieťaťa načúvať druhému človeku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktická časť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

„Poslaním príbehu je učiť  

a baviť zároveň a to, čo nás učí, 

je ako rozpoznať nástrahy sveta.“ 

 

                                     Umberto Eco 

 

 

4. Výskum 

 

 

4.1 Predmet a cieľ výskumu  

 

V teoretickej časti sme sa pokúsili vyzdvihnúť význam rozprávky, vymedziť jej 

základné funkcie a psychologické prínosy pre dieťa, rodiča i rodinu ako celok. Pretoţe 

povaţujeme prítomnosť rozprávky obzvlášť v ţivote dieťaťa za veľmi významnú a sme si 

vedomí toho, ţe priaznivé rodinné prostredie, kde je moţné cítiť bezpečie, porozumenie 

i dôveru, jej účinok ešte zvyšujú, snaţili sme sa zmapovať túto situáciu v dnešnej dobe, kedy 

je ťaţké vyhýbať sa zvýšenej miere stresu a presýtenosti informáciami, a kniha alebo 

rozprávaný príbeh sú neraz nahradzované televíziou (Chaloupka, 1995). 

Predmetom nášho výskumu bolo vyuţitie rozprávok v súčasnej rodine a naším cieľom 

bolo zistiť, aké miesto rozprávka v rodine má, kto ju deťom najčastejšie sprostredkuje, ako 

často, akou formou a v akej verzii sa s ňou deti dostávajú do kontaktu a či vplyvom rôznych 

faktorov, ktoré sú súčasťou dnešnej doby, nie sú o toto kultúrne dedičstvo príliš 

ochudobňované. Zaujímal nás taktieţ názor rodičov na túto problematiku, pretoţe oni majú 

najväčšiu moţnosť svojim deťom rozprávku sprostredkovať a je dôleţité, aby si sami 

uvedomovali význam rozprávok pre ich deti a boli tak dostatočne motivovaní ich svojim 

deťom predkladať. 

Pokúsili sme sa taktieţ overiť názor odborníkov, ţe najväčší význam má rozprávka pre 

deti predškolského veku (Říčan, 1990; Langmeier, J., Krejčířová, D., 1998) a vtedy sa s ňou 

deti do kontaktu i najčastejšie dostávajú. 

K získaniu týchto informácii sme pristupovali kvantitatívne i kvalitatívne. 

V kvantitatívnom výskume sme testovali nami dopredu stanovené hypotézy, v kvalitatívnej 
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časti sme sa pokúsili o hľadanie odpovedí na naše výskumné otázky, štruktúry, pravidelnosti 

a zákonitostí v získaných dátach (Disman, 1993). 

 

 

4.2 Formulácia hypotéz a základných otázok výskumu 

 

Na základe vytýčených oblastí výskumného záujmu sme formulovali nasledujúce 

hypotézy, ktorými je daná problematika skonkrétnená a prevoditeľná do testovateľnej 

podoby.  

H1: Mladším deťom vo veku od 3 do 6 rokov (pred započatím školskej dochádzky) rodičia 

čítajú/rozprávajú rozprávky častejšie ako deťom nad šesť rokov. 

H2: Deťom sú častejšie čítané/rozprávané kratšie, zjednodušené verzie rozprávok neţ dlhé, 

nezjednodušené klasické verzie. 

H3: Matky svojim deťom čítajú/rozprávajú rozprávky častejšie ako otcovia. 

H4: Deti sa s rozprávkou častejšie stretávajú v audiovizuálnej forme neţ s rozprávkou 

v čítanej alebo rozprávanej blízkou osobou. 

Jednotlivé hypotézy sú následne uvedené ako hypotézy nulové, pre zrozumiteľnosť pri 

štatistickom spracovaní. 

H01: Mladším deťom vo veku od 3 do 6 rokov (pred začpočatím školskej dochádzky) rodičia 

čítajú/rozprávajú rozprávky rovnako často ako deťom nad 6 rokov. 

H02: Deťom sú rovnako často čítané/rozprávané kratšie, zjednodušené verzie rozprávok ako 

dlhé, nezjednodušené klasické verzie. 

H03: Nie je rozdiel medzi frekvenciou čítania/rozprávania deťom u matiek a otcov. 

H04: Deti sa s rozprávkou v audiovizuálnej podobe stretávajú rovnako často ako s rozprávkou 

v čítanej alebo rozprávanej blízkou osobou. 

 

V kvalitatívnej časti nášho výskumu sme sa pokúsili nájsť odpovede (resp. vyčleniť 

kategórie) na nasledujúce otázky: 

1. Aký je význam rozprávok pre deti z pohľadu rodiča? 

2. Aké sú dôvody, pre ktoré rodičia svojim deťom rozprávky čítajú/rozprávajú alebo 

nečítajú/nerozprávajú? 

3. V akom vekovom rozpätí je podľa rodičov vhodné deťom rozprávky čítať/rozprávať? 
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Odpovede sme mohli rozčleniť do niekoľkých kategórii a následne porovnať, ako sa 

názory rodičov líšia od názorov odborníkov a v čom sa s nimi zhodujú. 

 

 

4.3 Metóda získavania dát 

 

Pre získanie potrebných dát sme ako metódu zvolili anonymný dotazník pre rodičov, 

ktorý obsahoval 22 uzatvorených otázok s moţnosťou výberu len jednej alebo viacerých 

odpovedí, počet moţností sa pohyboval v rozpätí 2 aţ 9. Otvorených otázok bolo v dotazníku 

9, z toho 5 vyţadovalo stručné, jednoslovné odpovede, na 4 otázky bolo potrebné odpovedať 

obšírnejšie.
19

 

Dotazníkovú metódu sme zvolili pre jej výhody, akými sú úspora času a financií 

a dobrá moţnosť kvantifikácie, napriek uvedomeniu si, ţe môţe dochádzať k skresleniu 

v snahe ukázať sa v lepšom svetle (Ferjenčík, 2000). Medzi ďalšiu z nevýhod, ktoré táto 

metóda obnáša, patrí napr. nebezpečenstvo nezrozumiteľnej formulácie, čomu sme sa snaţili 

predísť administráciou dotazníku pred jeho spustením 10 ľuďom, ktorí nám poskytli spätnú 

väzbu o tom, ako sa im dotazník vypĺňal, či v ňom bolo niečo nejasné alebo nezrozumiteľné, 

poprípade aké otázky im v dotazníku chýbali. Na základe toho sme z dotazníku odstránili 

otázku týkajúcu sa finančných príjmov rodiny a doplnili sme otázku o pohlaví dieťaťa, 

o ktorom bol dotazník vyplňovaný, a pozmenili sme formulácie niektorých otázok. 

Pred vytvorením samotného dotazníku sme uskutočnili kvalitatívnu sondu formou 

kratších rozhovorov so 7 rodičmi z nášho okolia na danú problematiku, ktoré poslúţili ako 

základ pri formovaní otázok do dotazníka. Väčšina z týchto rodičov zastávala názor, ţe 

v súčasnosti deti s rozprávkou do styku prichádzajú menej často ako oni počas ich detstva 

a prevaţne audiovizuálnou formou, ktorá vytláča kniţnú a rozprávanú formu. 

 

 

4.4 Postup získavania dát 

 

Z časových a finančných dôvodov sme sa rozhodli pre vytvorenie on-line dotazníku, 

ktorý by sme mohli rozposielať mailom. Pri výbere respondentov týmto spôsobom sme 

                                                 
19

 Celé znenie dotazníku je uvedené v  prílohe č. 1. 
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pouţili techniku snehovej gule – „snowball sampling“ (Disman, 1993). Rozposlali sme odkaz 

na on-line dotazník tým, ktorí spĺňali naše kritérium: boli rodičmi aspoň jedného dieťaťa vo 

veku od 3 do 12 rokov. Toto vekové vymedzenie sme zvolili na základe dostupných 

informácii z literatúry a našej vlastnej skúsenosti, ţe deti mladšie 3 rokov síce radi pozerajú 

kniţky, počúvajú kratšie príbehy, ktoré sú sprevádzané obrázkami, ale nevydrţia ešte udrţať 

svoju pozornosť pri počúvaní dlhej klasickej rozprávky, ktorú povaţujeme za veľmi 

významnú z hľadiska napĺňania psychologických potrieb dieťaťa. S nástupom puberty záujem 

o rozprávky často klesá a vracia sa neraz aţ v dospelosti, ale nikdy uţ v tak veľkej miere, ako 

tomu bolo počas obdobia detstva. 

Rodičov, ktorých sme touto cestou oslovili a poţiadali o vyplnenie dotazníku sme 

zároveň poprosili, aby ho rozposlali ďalej svojim známym s rovnakou prosbou. Takýmto 

spôsobom sa nám vrátilo 95 dotazníkov. 

Uvedomovali sme si, ţe týmto spôsobom sa nám nepodarí získať reprezentatívnu 

vzorku, pretoţe rodičia s podobným vzdelaním, zázemím a pod. k sebe inklinujú. Preto sme 

sa pokúsili túto skutočnosť zmierniť i náhodným výberom, kde sme zvolili dve materské 

školy v mieste nášho bydliska a do kaţdej sme doniesli 20 dotazníkov, personál nám vyšiel 

v ústrety a ochotne dotazníky rodičom predal a po ich obdrţaní po vyplnení nás informovali 

o moţnosti vyzdvihnutia. Celkovo sme teda získali dáta od 135 respondentov. 

 

 

4.5 Popis výskumného vzorku 

 

 Nášho výskumu sa zúčastnilo 135 respondentov, z toho 110 ţien a 25 muţov. Hoci 

sme sa snaţili o rovnomerné zastúpenie oboch pohlaví zasielaním dotazníku muţom alebo 

v materských škôlkach ţiadosťou o vyplnenie otcom, napriek tomu muţi nechávali dotazník 

vyplniť radšej svoje manţelky alebo partnerky. Akoby starostlivosť o deti obzvlášť 

v predškolskom veku bola výsadou ţien a tie mali zvyklosti svojich detí poznať najlepšie. 

 Výskumu sa zúčastnili rodičia českej i slovenskej národnosti.
20

 Vek respondentov 

sa pohyboval v rozpätí od 20 do 49 rokov, pričom najobšírnejšiu kategóriu tvorila skupina 

rodičov vo veku 30 – 39. V dotazníku sa nachádzala i moţnosť voľby veku menej ako 20 a 50 

                                                 
20

 Presné zloţenie z hľadiska národnosti a ďalšie charakteristiky súboru ako počet detí v rodine, poradie dieťaťa 

medzi súrodencami a zamestnanosť v rodine sú zobrazené v prílohe 3 v tabuľkách 1 aţ 4. 
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a viac, ale nikto zo zúčastnených danú kategóriu nezvolil.  Počty vekového rozloţenia je 

moţné nahliadnuť v tabuľke č. 1: 

 

Tab. č. 1: Vek 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

20-29 

30-39 

40-49 

Total 

14 

99 

22 

135 

10,4 

73,3 

16,3 

100,0  

10,4 

73,3 

16,3 

100,0 

10,4 

83,7 

100,0 

  

 

 

Tabuľka č. 2 zobrazuje rozloţenie respondentov podľa bydliska. Vidíme, ţe najviac 

odpovedajúcich pochádza z menšieho mesta a potom z dediny, zastúpenie veľkomesta je 

veľmi malé, nebolo teda moţné porovnať, či napr. rodičia ţijúci vo veľkom meste venujú 

čítaniu/rozprávaniu rozprávok svojim deťom menej času. 

 

Tab. č. 2: Bydlisko 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

na dedine 

v menšom meste 

vo väčšom meste 

vo veľkomeste 

Total 

40 

62 

19 

14 

135 

29,6 

45,9 

14,1 

10,4 

100,0 

29,6 

45,9 

14,1 

10,4 

100,0 

29,6 

75,6 

89,6 

100,0 

  

 

 

Čo sa týka vzdelania respondentov, ani toto rozloţenie nebolo reprezentatívne. 

V tabuľke č. 3 môţme vidieť, ţe vo vzorku je veľmi veľký počet vysokoškolsky vzdelaných 

ľudí a len minimum ľudí so základným vzdelaním alebo stredoškolským vzdelaním bez 

maturity. 
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Tab. č. 3: Vzdelanie 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

ZŠ 

SŠ bez maturity 

SŠ s maturitou 

VŠ I. stupňa 

VŠ II. stupňa 

Total 

2 

2 

50 

14 

67 

135 

1,5 

1,5 

37,0 

10,4 

49,6 

100,0 

1,5 

1,5 

37,0 

10,4 

49,6 

100,0 

1,5 

3,0 

40,0 

50,4 

100,0 

  

 

 

Napriek stúpajúcemu trendu rozvodovosti zo 135 prípadov len 7 detí ţilo v neúplnej 

rodine a 7 detí ţilo v rodine s jedným biologickým rodičom a jeho/jej partnerkou/om, ako je 

zobrazené v tabuľke č. 4. 

 

Tab. č. 4: Domácnosť 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

s oboma rodičmi 

s matkou 

s otcom 

s matkou a jej partnerom 

s otcom a jeho partnerkou 

iné 

Total 

116 

6 

1 

6 

1 

5 

135 

85,9 

4,4 

0,7 

4,4 

0,7 

3,7 

100,0 

85,9 

4,4 

0,7 

4,4 

0,7 

3,7 

100,0 

85,9 

90,4 

91,1 

95,6 

96,3 

100,0 

  

 

 

Pretoţe našim záujmom boli deti a to, do akej miery v akom veku prichádzajú do 

styku s rozprávkou, pýtali sme sa rodičov na pohlavie a vek dieťaťa, o ktorom dotazník 

vypĺňali, jednotlivé údaje sa nachádzajú v tabuľkách č. 5 a 6. Priemerný vek detí bol 5, 54 

a medián 5; spolu s hodnotami minima a maxima sú zobrazené v tabuľke č. 7. 
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Tab. č. 5: Pohlavie dieťaťa 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

dievča 

chlapec 

Total 

65 

70 

135 

48,1 

51,9 

100,0 

48,1 

51,9 

100,0 

48,1 

100,0 

  

 

 

Tab. č. 6: Vek detí 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Total 

29 

33 

14 

20 

11 

10 

7 

6 

1 

4 

135 

21,5 

24,4 

10,4 

14,8 

8,1 

7,4 

5,2 

4,4 

0,7 

3,0 

100,0 

21,5 

24,4 

10,4 

14,8 

8,1 

7,4 

5,2 

4,4 

0,7 

3,0 

100,0 

21,5 

45,9 

56,3 

71,1 

79,3 

86,7 

91,9 

96,3 

97,0 

100,0 

  

 

 

Tab. č. 7: Vek detí 2 

 

 N Minimum Maximum Mean Median Std. 
Deviation 

Vek detí 
Valid N (listwise) 

135 
135 

3 12 5,54 5 2,38 

 

 

Ako sme spomínali v kapitole 4.4, kritériom pre to, aby sa rodič mohol zúčastniť 

výskumu bolo, aby mal aspoň jedno dieťa vo veku 3 aţ 12 rokov, kladný vzťah k rozprávkam 

nebol podmienkou. 
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4.6 Spracovanie dát a prezentovanie výsledkov 

 

Štatistické metódy, ktoré sme pouţili, vyplynuli z vytýčených cieľov a z vlastností 

analyzovaných dát. Výpočty, grafy a tabuľky
21

 boli realizované v programoch Excel a SPSS. 

Našou prvou nulovou hypotézou bolo, ţe mladším deťom vo veku od 3 do 6 rokov 

(ešte pred tým, neţ nastúpia do školy) rodičia čítajú/rozprávajú rozprávky rovnako často ako 

deťom nad 6 rokov. Chceli sme tým overiť odborný názor, ţe práve v predškolskom veku 

majú deti o rozprávku najväčší záujem a je pre ne najprínosnejšia. Pomocou t-testu sme 

porovnali dve vekové skupiny detí s frekvenciou čítania alebo rozprávania rozprávok. Počítali 

sme s tým, ţe časť detí započne školskú dochádzku uţ vo veku 6 rokov, časť detí (napr. 

vďaka odkladu) vstupuje do školy aţ vo veku 7 rokov. Preto sme skupinu 6-ročných detí, 

ktorých bolo v našom súbore 20 (pozri tabuľku č. 6) náhodne rozdelili na polovicu. Rozdiel 

medzi týmito skupinami môţeme povaţovať za signifikantný pri dosiahnutí hladiny 

významnosti 0, 01 (t = - 3, 88; p = 0, 000), predškolákom sa teda číta štatisticky významne 

viac. Pri pouţití Mann-Whitneyovho testu bol výsledok podobný (Z = - 3, 505; p = 0, 000). 

Z tohto dôvodu môţeme zamietnuť nulovú hypotézu a prijať hypotézu alternatívnu a to, ţe 

deťom v predškolskom veku sa číta štatisticky významne viac, ako deťom starším. Toto 

tvrdenie korešponduje s názormi odborníkov, o ktorých sme písali v teoretickej časti 

v kapitole 1.3, ţe rozprávka je najpríťaţlivejšia práve pre dieťa v predškolskom období, kedy 

ho dokáţe najviac osloviť a mať pre neho i najväčší psychologický prínos. 

Naša druhá hypotéza sa týka typu rozprávok, ktoré dieťa pri čítaní alebo rozprávaní 

rodičov počúva najčastejšie. Opierali sme sa o odpovede na otázku: Aké rozprávky počúva 

Vaše dieťa pri čítaní alebo rozprávaní najčastejšie? Jednotlivé odpovede sú názorne ukázané 

v grafe č. 1 a v tabuľke č. 8. Vidíme, ţe najčastejšie počúva kratšie, zjednodušené verzie 

klasických rozprávok s ilustráciami alebo bez nich spolu 58 zo 135 detí, zatiaľ čo s dlhými, 

klasickými verziami príde do kontaktu najčastejšie iba 19 detí zo 135. Moderné rozprávky 

tvoria samostatnú súčasť rozprávkového aj detského sveta a v literatúre sme sa s ich 

psychologickým prínosom pre detského poslucháča nestretli, preto im nevenujeme väčšiu 

pozornosť, ale vidíme, ţe záujem o nové, moderné rozprávky rastie, stretáva sa s nimi 

najčastejšie 38 detí zo 135, čo je dvojnásobne viac ako s dlhými klasickými verziami, na 

ktorých význam sme sa pokúsili poukázať v teoretickej časti. Moderné rozprávky by si preto 

zaslúţili väčší záujem odbornej verejnosti. Štyria rodičia zakrúţkovali odpoveď iné, a uviedli, 

                                                 
21

 Tabuľky boli následne upravované v aplikácii Microsoft Word. 
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ţe ich deti najčastejšie počúvajú vymyslené rozprávky alebo príbehy zo ţivota (2), 

dobrodruţné príbehy (1) a krátke príbehy so zašifrovanými otázkami (1). 

Rozdiel medzi čítaním klasických verzií v ich neskrátenej podobe a ich 

zjednodušenými verziami je značný a môţeme predpokladať, ţe deti sú týmto spôsobom 

oveľa častejšie, neţ tomu bolo v minulosti, ochudobňované o skutočnú hĺbku a prínos 

rozprávok. Pri počítaní t-testom pre dva nezávislé výbery sme pouţili spolu s voľbou krátkych 

alebo dlhých verzií i frekvenciu čítania a výsledok môţeme povaţovať za signifikantný, pri 

dosiahnutí hladiny významnosti 0, 05. Pri t = - 2, 362 a p = 0, 021 môţeme zamietnuť nulovú 

hypotézu a prijať hypotézu alternatívnu, ţe deťom sú častejšie čítané zjednodušené 

a skrátené verzie klasických rozprávok, neţ ich pôvodné, neupravované verzie. 

 Uţ Bettelheim (2000) varoval pred týmto narastajúcim trendom a pripomínal, ţe 

najvýznamnejšie prínosy rozprávok pre detského poslucháča sú formou skracovania 

a upravovania klasických verzií oberané o svoj skutočný význam, hĺbku a silu. 

 Mohli by sme predpokladať, ţe tento fakt je do značnej miery spôsobený 

nereprezentatívnym rozdelením vekových kategórií v našej vzorke detí, a ţe pre mladšie deti 

sú kratšie príbehy vhodnejšie a tie dlhšie sa čítajú aţ starším deťom. Ale v prílohe č. 3, 

v tabuľke 16 si môţeme všimnúť, ţe z 19 detí, ktorým sú najčastejšie čítané dlhé klasické 

verzie rozprávok je 12 detí vo veku 3 – 6 rokov (vrátane) a len 7 detí je vo veku 7 a viac. 

Potvrdiť môţeme i z vlastnej skúsenosti, ţe i 3 a 4-ročné deti udrţia pozornosť pri počúvaní aj 

10-stranovej klasickej rozprávky s veľkým záujmom, musíme im len túto moţnosť ponúknuť. 

 

Graf č. 1: Typ najčastejšie počúvaných rozprávok 

 

4

34

7

51

3

16

15

1

4

nové, moderné rozprávky bez

ilustrácií

nové, moderné rozprávky

s ilustráciami

kratšie, zjednodušené verzie

klasických rozprávok bez ilus.

kratšie, zjednodušené verzie

klasických rozprávok s ilus.

dlhé, klasické verzie bez ilustrácií

dlhé, klasické verzie s ilustráciami

neviem, je mi to jedno, nepremýšľam

nad tým

dieťaťu nikto nečíta

iné

 



 65 

Tab. č. 8: Typ najčastejšie počúvaných rozprávok 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

nové, moderné rozprávky bez 
ilustrácií 
 
nové, moderné rozprávky 
s ilustráciami 
 
kratšie, zjednodušené verzie 
klasických rozprávok bez ilus. 
 
kratšie, zjednodušené verzie 
klasických rozprávok s ilus. 
 
dlhé, klasické verzie bez ilustrácií 
 
dlhé, klasické verzie s ilustráciami 
 
neviem, je mi to jedno, 
nepremýšľam nad tým 
 
nikto 
 
iné 
 
Total 

4 
 
 
34 
 
 
7 
 
 
51 
 
 
3 
 
16 
 
 
15 
 
1 
 
4 
 
135 

3,0 
 
 
25,2 
 
 
5,2 
 
 
37,8 
 
 
2,2 
 
11,9 
 
 
11,1 
 
0,7 
 
3,0 
 
100,0 

3,0 
 
 
25,2 
 
 
5,2 
 
 
37,8 
 
 
2,2 
 
11,9 
 
 
11,1 
 
0,7 
 
3,0 
 
100,0 

3,0 
 
 
28,1 
 
 
33,3 
 
 
71,1 
 
 
73,3 
 
85,2 
 
 
96,3 
 
97,0 
 
100,0 
  

 

 

Taktieţ si môţeme všimnúť, ţe rozprávky bez ilustrácií uvádza len 14 z opýtaných 

rodičov zo 135. A hoci obzvlášť pre dieťa predškolského veku je ilustrácia pravdepodobne 

veľmi dôleţitým podnetovým materiálom, zaujímavé to je z hľadiska rozvoja fantázie 

a tvorivosti, kedy podľa Bettelheima (2000) neilustrované rozprávkové knihy alebo 

rozprávané príbehy podnecujú detskú fantáziu a tvorivosť v ešte väčšej miere. 

Pri snahe o overenie tretej hypotézy sme sa opierali o pohlavie respondentov 

a frekvenciu čítania v ich odpovediach, a taktieţ o odpovede na otázky N. a O.: Číta alebo 

rozpráva Vášmu dieťaťu rozprávky pravidelne iná osoba? Ak áno, kto to je? V prípade, ţe 

matka uviedla ako túto druhú osobu otca a otec uviedol ako túto druhú osobu matku, pridali 

sme k celkovej skupine pre výpočet i tieto údaje spolu s frekvenciami čítania týchto osôb. 

Dostali sme tak súbor otcov i matiek spolu s častosťou čítania svojim deťom. Pouţitím t-testu 

pre dva nezávislé súbory sme skupinu matiek a otcov porovnali a pri hladine významnosti 0, 

01 bol výsledok t = -5, 76; pri p = 0, 000. Z tohto dôvodu zamietame nulovú hypotézu 

a prijímame hypotézu alternatívnu, ţe matky svojim deťom čítajú častejšie ako otcovia. 
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Tento fakt je pravdepodobne spôsobený ešte stále prevládajúcim trendom, ţe matky 

zohrávajú obzvlášť v ranných štádiách vývoja dieťaťa kľúčovú úlohu a podieľajú sa na 

výchove a starostlivosti o deti vo väčšej miere ako otcovia. 

V grafe č. 2 môţeme vidieť, ţe tomuto výsledku napovedali i odpovede rodičov 

z dotazníku, kedy mali určiť osobou, ktorá dieťaťu číta alebo rozpráva rozprávky najčastejšie. 

Napriek tomu, ţe nášho výskumu sa zúčastnili v oveľa väčšej miere ţeny, táto otázka bola 

formulovaná tak, aby mal kaţdý moţnosť uviesť tú osobu, ktorá dieťaťu sprostredkuje 

rozprávku najčastejšie, aj keď sa jednalo alebo nejednalo priamo o ňu. Tak aj ţena, v prípade, 

ţe svojmu dieťaťu nečíta tak často ako napr. otec dieťaťa alebo babička, mohla túto 

skutočnosť uviesť.  Osobou, ktorá dieťaťu rozprávku sprostredkuje najčastejšie bola matka, 

v 81 prípadoch zo 135 (pozri graf č. 2 alebo prílohu č. 3, tabuľku č. 21), otec číta/rozpráva 

dieťaťu najčastejšie u 20 rodín zo 135, ďalšími osobami, ktoré deťom čítali najčastejšie boli 

starí rodičia, starší súrodenci, učiteľky alebo opatrovateľky alebo partnerka otca v jednom 

prípade (pod moţnosťou iné). V ôsmich prípadoch si dieťa najčastejšie čítalo samé. 

Podotýkame, ţe ani jeden z 25 muţov, ktorí sa nášho výskumu zúčastnili, neuviedol 

ako osobu, ktorá dieťaťu číta najčastejšie seba, ako otca. Napriek rozvíjajúcemu sa trendu 

stierania rozdielov medzi ţenskými a muţskými rolami sa zdá, ţe v oblasti čítania rozprávok 

ešte častejšie deťom čítajú ţeny, i keď nemôţme tvrdiť, ţe muţi sa tejto úlohy vôbec 

nezhosťujú. 

 

Graf č. 2: Osoba, ktorá dieťaťu číta najčastejšie 
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Naša štvrtá stanovená hypotéza sa týkala podoby, s ktorou sa deti s rozprávkou 

stretávajú najčastejšie. Rodičia mohli zvoliť všetky formy, s ktorými ich deti prichádzajú do 

styku s rozprávkou.
22

  Jednotlivé početnosti sme zoradili a usporiadali do tabuľky č. 9 spolu  

s percentuálnym vyjadrením z celkového počtu. 

 

Tab. č. 9: Formy kontaktu s rozprávkou 

 

 
Forma  

 
Frequency 

 
Percent 

TV, DVD, video 

divadlo 

kniha (dieťa si číta samé) 

kniha, rozprávanie (inou osobou) 

CD, audio, rádio 

133 

62 

69 

122 

96 

98, 52 

45, 92 

51, 11 

90, 37 

71, 11 

 

 

V prípade, ţe rodičia mohli zvoliť len jednu formu, cez ktorú deti prichádzajú  

z rozprávkou do styku najčastejšie, v grafe č. 3 vidíme, ţe audiovizuálna forma 

prostredníctvom TV, DVD, počítača, kina alebo videa prevyšuje všetky ostatné formy počtom 

75 z celkového počtu 135. Len 45 zo 135 detí sa s rozprávkou najčastejšie stretne v podobe 

prečítanej alebo porozprávanej blízkou osobou. Tieto údaje sme vyuţili pri výpočte pomocou 

Chí-kvadrát testu dobrej zhody, aby sme zistili, či takéto rozloţenie môţeme pripisovať 

náhode alebo ide o štatisticky významný rozdiel vo výbere odpovedí. Rovnaký test sme 

pouţili i pri všetkých moţnostiach najčastejšej formy rozprávky, s ktorou sa dieťa stretáva, 

akými boli TV/DVD/počítač/kino/video; divadlo; kniha (dieťa si číta samé); kniha alebo 

rozprávanie (dieťaťu číta/rozpráva iná osoba) alebo CD/rádio/audiokazeta (hodnoty sú 

zobrazené v grafe č. 3). Na základe dosiahnutých výsledkov χ
2 

= 7, 5 (p = 0, 006; n = 120), 

resp. χ
2 

= 152, 296 (p = 0, 000; n = 135)  môţeme zamietnuť nulovú hypotézu a prijať 

hypotézu alternatívnu, ţe deti sa častejšie s rozprávkou stretávajú v audiovizuálnej 

podobe neţ formou čítania alebo rozprávania blízkou osobou. 

Potvrdenie našej štvrtej hypotézy korešponduje s názormi odborníkov, ţe v súčasnosti 

obzvlášť televízia vytláča rozprávky v kniţnej podobe do úzadia. Pripomíname tretiu kapitolu 

teoretickej časti, kde sme tejto problematike venovali väčšiu pozornosť. 

                                                 
22

 Výsledky početnosti pre samostatné formy, ktorými sú 1. TV, DVD, počítač, kino, video; 2. divadlo; 3. kniha  

(dieťa si číta samé); 4. kniha alebo rozprávanie (dieťaťu číta, rozpráva iná osoba); 5. CD, rádio, audiokazeta je 

moţné nájsť v prílohe 3. v tabuľkách č.5 aţ 9. 
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Graf č.3: Najčastejšia forma rozprávky, s ktorou sa dieťa stretáva 
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Druhou najčastejšou formou kontaktu s rozprávkou je kniha, kedy dieťaťu číta iná 

osoba, alebo mu rozprávku porozpráva, uviedlo to 55 respondentov. Treťou najčastejšou 

formou je CD, rádio alebo audiokazeta, ktorú označilo 53 respondentov. Všetky výsledky sú 

zobrazené v grafoch č. 4 a 5 a v prílohe č. 3 v tabuľkách č. 10 aţ 14. 

 

Graf č. 4: Druhá najčastejšia forma rozprávky, s ktorou sa dieťa stretáva 
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Graf č. 5: Tretia najčastejšia forma rozprávky, s ktorou sa dieťa stretáva 
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Na nasledujúcich stránkach by sme radi poukázali na ďalšie zaujímavé závery, ktoré 

náš výskum priniesol, zachádzame s nimi prevaţne deskriptívne. Zaujímalo nás, ako často 

a koľko času tomu rodičia venujú, v prípade, ţe svojim deťom rozprávky čítajú alebo 

rozprávajú. Svoju úlohu tu samozrejme zohráva i vek, ako znázorňuje tabuľka č. 10, 

trojročným a štvorročným deťom rodičia čítajú častejšie ako napr. deťom vo veku 10 aţ 12 

rokov. I keď tu musíme brať do úvahy, ţe vekové kategórie detí, o ktorých rodičia na otázky 

dotazníku odpovedali, neboli rovnomerne zastúpené, predsa len vidíme, ţe ţiadnemu 10 aţ 12 

- ročnému dieťaťu rodič nečíta častejšie ako jeden aţ trikrát do mesiaca.
23

 

 

Tab. č. 10: Frekvencia a vek 

 

 
 

Vek detí 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

frekvencia            min. 4x týždenne 

čítania                      1-3x týždenne 

                            min. 1x mesačne 

                          menej ako 1x mes. 

16 

7 

4 

2 

15 

10 

6 

2 

5 

6 

2 

1 

6 

9 

4 

1 

5 

3 

3 

0 

4 

1 

3 

2 

1 

3 

3 

0 

0 

0 

2 

4 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

3 

 

 

Graf č. 6 zobrazuje frekvenciu čítania/rozprávania, t.j. ako často rodičia deťom 

rozprávku ústnou formou sprostredkujú.
24

 Minimálne 4-krát týţdenne svojmu dieťaťu (príp. 

deťom) číta alebo rozpráva 52 zo 135 rodičov. Šesť rodičov uviedlo, ţe svojim deťom 

rozprávku nečíta nikdy, ale nebolo vylúčené, ţe v takom prípade mu nečíta alebo nerozpráva 

iná osoba, preto sme sa pýtali i na túto skutočnosť, výsledky ktorej znázorňuje graf č. 7.
25

 

Vidíme, ţe v tomto prípade min. 4-krát do týţdňa číta len 11 osôb a nikdy nečítajú 4 osoby. 

Vzhľadom k tomu, ţe 110 respondentov zo 135 bolo v našom výskume ţenského pohlavia, 

môţeme niţší počet osôb čítajúcich min. 4-krát týţdenne pri frekvencii čítania druhou osobou 

pripísať tendencii matiek čítať svojim deťom častejšie neţ otcovia. 

 

 

 

                                                 
23

 V prílohe č. 3 v tabuľke č. 16 je moţné nahliadnuť, aké typy rozprávok sú deťom najčastejšie čítané 

v závislosti na veku. 
24

 Hodnoty s percentami sú taktieţ uvedené v prílohe č. 3 v tabuľke č. 17. 
25

 Hodnoty s percentami sú taktieţ uvedené v prílohe č. 3 v tabuľke č. 18. 
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Graf č. 6: Frekvencia čítania 
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Graf č. 7: Frekvencia čítania ďalšou osobou 
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V prípade, ţe rodičia svojim deťom rozprávky čítajú, čas venovaný tejto spoločnej 

činnosti sa najčastejšie pohybuje v rozmedzí 16 aţ 30 minút. Odpovedalo tak 70 zo 135 

rodičov. Menej ako 15 minút svojim deťom číta 25 rodičov a nikdy 6 rodičov zo 135. 

Výsledky sú zobrazené v grafe č. 8 a v prílohe č. 3 v tabuľke 19. 

 

Graf č. 8: Čas 
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Pri porovnávaní frekvencie alebo času čítania s pohlavím dieťaťa t-testom sa neukázali 

ţiadne štatisticky významné súvislosti (t = - 0, 473, p = 0, 637) a pri pohľade na tabuľky č. 11 

a 12 môţme vidieť, ţe obe skupiny sú veľmi vyrovnané, dokonca je zaujímavé, ţe zatiaľ čo 

štyrom chlapcom rodičia čítajú aj viac ako hodinu, nedeje sa tak ani u jednej rodiny 

s dcérou.
26

 

 

Tab. č. 11: Frekvencia a pohlavie dieťaťa 

 

 
 

Pohlavie dieťaťa 

dievča chlapec 

frekvencia               min. 4x týždenne 

čítania                      1-3x týždenne 

                                  min. 1x mesačne 

                                  menej ako 1x mesačne 

26 

20 

11 

8 

26 

19 

17 

8 

 

 

Tab. č. 12: Čas a pohlavie 

 

 
 

Pohlavie dieťaťa 

dievča chlapec 

čas                     menej ako 15 min 

                          16-30 min 

                          31-45 min 

                          46-60 min 

                          viac ako hodinu 

                          nečítam, nerozprávam 

10 

38 

13 

1 

0 

3 

15 

32 

13 

3 

4 

3 

 

 

V teoretickej časti v kapitolách 1.3 a 1.4 sme poukázali na to, ţe deti počas svojho 

vývinu zväčša majú obľúbené rozprávky, ktoré zodpovedajú ich vývojovému stupňu alebo 

aktuálnej potrebe či kríze a opakovane tieto rozprávky vyţadujú (Bettelheim, 2000; 

Trávniček, 2007) V tabuľke č. 13 môţeme vidieť potvrdenie tejto teórie z hľadiska početnosti, 

125 detí zo 135 aspoň jednu obľúbenú rozprávku má. Pri výpočte Chí-kvadrát testom dobrej 

zhody, aby sme overili túto skutočnosť štatisticky, sme dosiahli výsledok χ
2 

= 97, 963; p = 0, 

000, ktorý tieţ svedčí o tom, ţe deti obľúbené rozprávky majú. 

                                                 
26

 V prílohe č. 3 v tabuľke č. 20 je zobrazený čas strávený čítaním/ rozprávaním rozprávok v závislosti na veku 

dieťaťa. 
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Podľa Bettelheima deti častokrát vyţadujú počúvanie rovnakej rozprávky (pozri 

kapitolu 3), ktorá je pre ne z hľadiska napĺňania aktuálnych psychologických potrieb 

najdôleţitejšia (Bettelheim, 2000). V tabuľke č. 14 je zobrazené, do akej miery rodičia 

napĺňajú potrebu svojich detí v prípade, ţe opakovane nejakú rozprávku vyţadujú. 106 zo 135 

rodičov potrebu svojich detí opakovane počuť i tú istú rozprávku aj po dobu niekoľkých dní 

či týţdňov vypočuje. Neurobia tak štyria rodičia a 19 rodičov tak nerobí z toho dôvodu, ţe ich 

deti opakovane tú stú rozprávku nevyţadujú. 

 

Tab. č. 13: Výskyt obľúbených rozprávok 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

dieťa má jednu obľúbenú rozprávku 
 
dieťa má niekoľko obľúbených 
rozprávok 
 
dieťa nemá obľúbenú rozprávku 
 
Total 

37 
 
88 
 
 
10 
 
135 

27,4 
 
65,2 
 
 
7,4 
 
100,0 

27,4 
 
65,2 
 
 
7,4 
 
100,0 

27,4 
 
92,6 
 
 
100,0 
  

 

 

 Tab. č. 14: Vyţadovanie rovnakej rozprávky 

 

  
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

áno a dieťaťu vyhoviem 
 
áno, ale dieťaťu nevyhoviem 
 
nie, aj keď rozprávky spolu 
čítame/rozprávame 
 
nie, rozprávky spolu nečítame 
 
Total 

106 
 
4 
 

19 
 
 
6 
 

135 

78,5 
 

3,0 
 

14,1 
 
 

4,4 
 

100,0 

78,5 
 

3,0 
 

14,1 
 
 

4,4 
 

100,0 

78,5 
 

81,5 
 

95,6 
 
 

100,0 
  

 

 

Zaujímali sme sa i o formu najobľúbenejšej rozprávky dieťaťa. V prípade, ţe by sme 

predpokladali, ţe rozprávku, ktorú má dieťa najradšej, túţi aj najčastejšie vidieť alebo počuť, 

mohli by sme povaţovať za pravdepodobné, ţe sa touto formou kontaktu s rozprávkou 

stretáva častejšie. Podľa odpovedí rodičov najčastejšou formou najobľúbenejšej rozprávky je 

animovaná (pozri graf č. 9 alebo prílohu 3, tabuľku č. 15), a keď sa k nej pripočíta forma 

s hercami (TV, DVD, kino, počítač), vidíme, ţe najobľúbenejšia forma rozprávky detí má 
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audiovizuálnu podobu v 75 prípadoch zo 135. Kniţná podoba alebo rozprávka rozprávaná 

blízkou osobou sa objavuje u 44 detí zo 135. Podobne ako pri overovaní našej štvrtej 

hypotézy sme i v tomto prípade pouţili Chí-kvadrát test dobrej zhody, aby sme zistili, či 

audiovizuálna forma najobľúbenejšej rozprávky štatisticky významne presahuje iné formy 

kontaktu s rozprávkou. Dosiahnutý výsledok χ
2 

= 109, 8; p = 0.000 tento fakt potvrdzuje. 

Napriek tomu, ţe rodičia vo väčšine prípadov uviedli, ţe podľa ich názoru sú pre deti 

čítané rozprávky hodnotnejšie, ako tie, ktoré si dieťa môţe pozrieť v televízii, na videu a pod. 

(odpovedalo tak 94 zo 135 rodičov, pozri tabuľku č. 15), tento fakt sa neodzrkadľuje na 

realite, pretoţe deti sa s rozprávkou v čítanej alebo rozprávanej forme stretávajú menej často 

neţ s formou audiovizuálnou. 

 

Graf č. 9: Forma najobľúbenejšej rozprávky 
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Tab. č. 15: Čítanie/rozprávanie  vs. TV 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

nie je v tom rozdiel 
 
čítané rozprávky sú hodnotnejšie 
 
rozprávky, ktoré dieťa môže 
vidieť, sú hodnotnejšie 
 
neviem 
 
deti rozprávky nepotrebujú 
 
Total 

32 
 
94 
 
2 
 
 
6 
 
1 
 
135 

23,7 
 
69,6 
 
1,5 
 
 
4,4 
 
0,7 
 
100,0 

23,7 
 
69,6 
 
1,5 
 
 
4,4 
 
0,7 
 
100,0 

23,7 
 
93,3 
 
94,8 
 
 
99,3 
 
100,0 
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V tretej kapitole teoretickej časti sme pojednávali o tom, ţe prítomnosť dospelej 

osoby, sprievodcu, ktorý dokáţe dieťa citovo podporiť, upokojiť, zdieľať s ním radosť  

z rozprávky a pod., je nesmierne dôleţitá a obzvlášť v predškolskom období je pre dieťa 

blízky dospelý zárukou umoţňujúcou mu bezpečné preţívanie akéhokoľvek príbehu 

(Trávníček, 2007). Zaujímalo nás preto, či sa rodičia pri čítaní rozprávok svojim deťom 

stretávajú s tým, ţe deti potrebujú zdieľať svoje pocity alebo sa porozprávať o postavách, deji 

a pod. Len 14 rodičov uviedlo, ţe so svojimi deťmi o príbehu, postavách alebo pocitoch, ktoré 

rozprávka v dieťati mohla vyvolať, rozprávajú len výnimočne (6), nikdy (2) alebo nie 

z dôvodu, ţe svojim deťom rozprávky nečítajú (6). Naproti tomu 121 rodičov sa so svojimi 

deťmi o pocitoch, postavách či príbehu hovorí, z toho 47 rodičov vţdy, 56 vtedy, keď je to 

potrebné a 18 občas (pozri graf č. 10 a prílohu č. 3, tabuľku č. 22). 

 

Graf č. 10: Hovorenie o pocitoch, príbehu, postavách 

 

47

56

18

6 2 6

áno, hovoríme spolu vždy

áno, ale len keď je to potrebné

áno, občas

nie, len výnimočne

nie, nikdy

rozprávky nečítam/ nerozpr.

 
 

 

Zaujímali nás taktieţ dôvody, pre ktoré sa rodičia so svojimi deťmi takto zhovárajú. 

V 27 prípadoch je týmto dôvodom vyhovenie ţiadosti dieťaťa, 76 rodičov s deťmi hovorí, 

keď majú pocit, ţe dieťa niečomu nerozumie a v 24 prípadoch táto činnosť vychádza 

z iniciatívy rodiča (pozri tabuľku č. 16). 
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Tab. č. 16: Dôvody rozprávania sa s dieťaťom o pocitoch, príbehu, postavách a pod.  

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

rodič s dieťaťom hovorí, keď o to 
dieťa žiada samé 
 
keď sa zdá, že dieťa niečomu 
nerozumie 
 
z iniciatívy rodiča 
 
rodič s dieťaťom nehovorí 
 
Total 

27 
 
 
76 
 
 
24 
 
8 
 
135 

20,0 
 
 
56,3 
 
 
17,8 
 
5,9 
 
100,0 

20,0 
 
 
56,3 
 
 
17,8 
 
5,9 
 
100,0 

20,0 
 
 
76,3 
 
 
94,1 
 
100,0 

 

 

Pretoţe stredobodom záujmu našej práce je význam rozprávky v súčasnej rodine, 

pýtali sme sa rodičov, aké miesto z ich pohľadu by rozprávke v ich rodine prisúdili. 

Najčastejšou odpoveďou bolo, ţe rozprávanie/čítanie rozprávok je súčasťou rodinného ţivota 

(88). Iba v jednej rodine rozprávky ţiadne miesto a význam nemajú. Ţiaden rodič neuviedol 

moţnosť iné. Početnosti ďalších odpovedí sú zobrazené v tabuľke č. 17. 

 

Tab. č. 17: Význam čítania alebo rozprávania rozprávok v rodine 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

rozprávanie/čítanie rozpr. má v 
rodine nenahraditeľné miesto 
 
rozprávanie/čítanie rozpr. je 
súčasťou rodinného života 
 
rozprávanie/čítanie rozpr. má 
miesto, ale nie veľmi dôležité 
 
rozprávanie/čítanie rozpr. nie je v 
rodine príliš dôležité 
 
rozprávanie/čítanie rozprávok nemá 
v rodine žiaden význam 
 
Total 

16 
 
 
88 
 
 
25 
 
 
5 
 
 
1 
 
 
135 

11,9 
 
 
65,2 
 
 
18,5 
 
 
3,7 
 
 
0,7 
 
 
100,0 

11,9 
 
 
65,2 
 
 
18,5 
 
 
3,7 
 
 
0,7 
 
 
100,0 

11,9 
 
 
77,0 
 
 
95,6 
 
 
99,3 
 
 
100,0 

 

 

V našom výskume sa teda potvrdili všetky hypotézy, ktoré sme formulovali na základe 

preštudovanej literatúry. V súčasnosti je stále rozprávka najpríťaţlivejšia práve pre deti 
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predškolského veku a rodičia týmto deťom rozprávku i najčastejšie v čítanej alebo 

rozprávanej podobe sprostredkujú. 

Osobou, ktorá dieťaťu/deťom sprostredkuje rozprávku najčastejšie, je matka. Ďalším 

človekom, ktorý rozprávky deťom číta alebo rozpráva, je otec. Rozdiel medzi týmito dvoma 

skupinami je však štatisticky významný. 

Čítaná alebo rozprávaná forma kontaktu dieťaťa s rozprávkou však nie je jediná, ba 

ani najfrekventovanejšia. Oveľa častejšie sa deti s rozprávkou stretávajú prostredníctvom TV, 

DVD, kina alebo počítača.  

Čo sa týka verzií rozprávok pri čítaní, rodičia alebo deti uprednostňujú skrátené, 

zjednodušené verzie klasických rozprávok pred dlhými klasickými rozprávkami. Vzhľadom 

k názorom odborníkov, ţe zjednodušené rozprávky oslabujú pôvodné funkcie rozprávok a ich 

psychologický prínos pre dieťa, práve táto oblasť by sa mohla stať predmetom ďalšieho 

skúmania. 

 Na záver ešte raz zhrnieme jednotlivé hypotézy, ktorých platnosť sme štatisticky 

preukázali: 

Mladším deťom vo veku od 3 do 6 rokov rodičia čítajú/rozprávajú rozprávky 

častejšie ako deťom nad šesť rokov. 

 Deťom sú častejšie čítané/rozprávané kratšie, zjednodušené verzie rozprávok neţ 

dlhé, nezjednodušené klasické verzie. 

 Matky svojim deťom čítajú/rozprávajú rozprávky častejšie ako otcovia. 

 Deti sa s rozprávkou častejšie stretávajú v audiovizuálnej forme neţ 

s rozprávkou v čítanej alebo rozprávanej blízkou osobou. 

 

 

4.7 Výsledky kvalitatívnej analýzy 

 

V kvantitatívnom výskume sme testovali dopredu dané hypotézy, v tejto časti sa 

zameriame na kvalitatívnu analýzu odpovedí respondentov na otvorené otázky, pričom našou 

snahou je odpovedať na výskumné otázky formulované v kapitole 4.2: aký význam majú pre 

deti čítané/rozprávané rozprávky, prečo rodičia svojim deťom rozprávky čítajú alebo 

rozprávajú (prípadne nečítajú/nerozprávajú) a v akom vekovom rozpätí je podľa nich 

vhodné deťom rozprávky čítať/rozprávať. Odpovede sme sa snaţili roztriediť do 

zrozumiteľných kategórií a postihnúť tak základné okruhy, ktoré sa v odpovediach 
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vyskytovali, všetky dokladáme čo moţno najširším spektrom citácií, ktoré sú ponechané 

v pôvodnom znení.
27

 Pretoţe odpovede sa často opakovali, uvádzame tie, ktoré podľa nášho 

názoru najlepšie danú kategóriu vystihujú alebo reprezentujú podobné odpovede, snaţíme sa 

pritom poskytnúť čo najširšie spektrum. Všetky kategórie jednotlivých okruhov sú 

usporiadané podľa toho, ako často rodičia uvádzali odpovede do nich zaradené od najčastejšie 

uvádzaných po najmenej sa vyskytujúce. 

Odpovede na otázky z nášho dotazníku označené ako 1. a 4.
28

 sa veľmi často 

prekrývali a nebolo výnimkou, ţe na 4. otázku rodičia odpovedali tak, ţe sa zhoduje 

s odpoveďou v otázke 1., preto sme sa rozhodli nasilu význam rozprávok pre deti z pohľadu 

rodiča a ich dôvody, pre ktoré deťom rozprávky čítajú alebo rozprávajú neoddeľovať, 

v mnohých prípadoch tomu totiţ bolo tak, ţe rodičia svojim deťom rozprávky v čítanej alebo 

rozprávanej podobe predkladajú práve kvôli významom, ktoré táto činnosť podľa ich názoru 

má. Preto pri odpovedi na otázku, prečo rodičia svojim deťom rozprávky čítajú či 

rozprávajú, uvádzame uţ len kategórie, ktoré sa nezhodujú s kategóriami vymenovanými pri 

odpovedi na otázku, aký význam čítané alebo rozprávané rozprávky pre deti majú. 

V nasledujúcom texte budeme často pouţívať slovo rozprávka, ktoré bude výlučne 

predstavovať rozprávku v čítanej alebo rozprávanej forme. 

 

 

4.7.1 Význam rozprávky pre dieťa z pohľadu rodiča 

 

Odpovede respondentov súvisiace s významom rozprávok pre deti sme rozdelili do 

nasledujúcich kategórii: podpora fantázie a tvorivosti, rozvoj kognitívnych funkcií, 

odovzdávanie hodnôt, rozvoj osobnosti, zrozumiteľnosť a poznateľnosť sveta, poučenie, 

rozvoj emočnej inteligencie, zábava a vyuţitie voľného času, moţnosť aktívnej 

interakcie, budovanie skúseností, pokojný spánok a dodávanie nádeje. Pokiaľ sa 

kategórie zhodovali s funkciami rozprávok rozoberaných v teoretickej časti v kapitole 1.4, 

pomenovávame ich rovnako, pre moţnosť lepšieho porovnania. Ako sme uţ spomínali, 

jednotlivé ukáţky sa často prekrývajú a spadajú do viacerých kategórii, z dôvodu veľkého 

                                                 
27

 Výskumnú vzorku tvoria respondenti slovenskej a českej národnosti, v ukáţkach odpovedí preto ponechávame 

pôvodný jazyk (češtinu alebo slovenčinu).  
28

 Celé znenia otázok sú uvedené v prílohe 2. 
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počtu odpovedí ich však uvádzame len raz a to pri kategórii, ktorú vystihujú podrobnejšie 

alebo jej prikladajú väčší dôraz. 

 

Podpora fantázie a tvorivosti 

Medzi najčastejšie prínosy čítaných alebo rozprávaných rozprávok rodičia uvádzali, ţe 

takéto rozprávky podnecujú detskú fantáziu a tvorivosť, čo sa odzrkadľuje napr. pri hre alebo 

spontánnych výtvoroch detí (počet odpovedí spadajúcich do tejto kategórie bol 89). 

Rodičia si môţu rozvoj fantázie a tvorivosti u svojich detí všimnúť napr. pozorovaním 

ich pri spontánnej hre alebo kreslení, kedy deti často pouţívajú námety z rozprávok a ďalej 

ich rozvíjajú. Alebo na to rodičov upozorní pani učiteľka v škôlke či v škole, keď deti 

pochváli za originálny a tvorivý prístup pri riešení problému. 

„Rozvíjajú im lepšiu fantáziu a predstavivosť, samozrejme aj slovnú zásobu.“ 

„Čítame/rozprávame si rozprávky alebo príbehy skoro kaţdý večer, pretoţe to pomáha 

rozvíjať kreativitu.“ 

„Čítanie rozprávok deťom rozvíja fantáziu, predstavivosť a zvedavosť.“ 

„Moje deti majú vďaka kaţdovečernému čítaniu obrovskú fantáziu a obrazutvornosť, ktorú 

vidím v ich kresbách, príbehoch a hrách.“ 

 

Zábava a vyuţitie voľného času 

Hoci v súčasnosti prevláda trend vzdelávania sa uţ od najútlejšieho veku a zo 

všetkých strán sa na nás valí mnoţstvo informácií a ponúk na čo moţno najefektívnejšie 

trávenie voľného času, predsa len mnoho rodičov si stále uvedomuje, ţe detstvo nie je 

charakteristické len učením sa a osvojovaním si obrovského mnoţstva poznatkov 

a kompetencií, ale jeho dôleţitou súčasťou je i hra, oddych a zábava, čas bez stresu 

a povinností, bez  nutnosti zlepšovať sa (do tejto kategórie spadalo 82 odpovedí rodičov). Pre 

niektorých rodičov je to jediným a postačujúcim dôvodom, prečo svojim deťom rozprávky 

čítajú: pretoţe to deti jednoducho baví a robí radosť. A pretoţe rozprávky svojou podstatou 

dokáţu deti upútať a zaujať, často rodičom pomáhajú, aby deťom i sebe spríjemnili čas 

trávený napr. cestovaním či čakaním, s čím sme sa napr. nestretli pri štúdiu literatúry, ale 

rodičia si túto moţnosť rozprávky uvedomujú a hojne ju v prípade potreby vyuţívajú. 

„Rozprávky sú fajn, aby sme si skrátili čas (viem, ţe to neznie ako príliš hodnotné 

zdôvodnenie, ale perfektne ju takto zabavím, keď musíme napr. u lekára čakať 1-2 hodiny).“ 

 „Lebo ich to veľmi baví a rozvíja.“ 
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„Aby sa zabavili, poučili, ukľudnili pred spaním a mohli si predstavovať hrdinov rozprávok.“ 

„Pohádkou dítě zabavím a krátím čas při ceste autem nebo dopravními prostředky, během 

nemoci ditě také déle vydrţí v posteli.“ 

 „Rozprávky im robia radosť a deti sa potom môţu hrať na rozprávkových hrdinov, je to 

hodnotné vyuţitie voľného času.“ 

„Rozprávky inšpirujú k hre.“ 

 „Rozprávku sú vtipné, moje dieťa sa vţdy smeje, je veselá a to je podstatné.“ 

 

Moţnosť aktívnej interakcie 

Na rozdiel od rozprávky, ktorú dieťaťu pustíme v televízii alebo si s ním zájdeme 

pozrieť do kina, čítanie alebo rozprávanie so sebou prináša moţnosť kedykoľvek túto činnosť 

prerušiť a venovať svoju pozornosť aktuálnym potrebám dieťaťa, vysvetleniu mätúceho, či 

nezrozumiteľného alebo poskytnutím citovej opory a bezpečia. Pri čítaní alebo rozprávaní 

rozprávky sa napr. dieťaťu môţe vynoriť dovtedy nespracovaný záţitok alebo bolestivá 

spomienka, ktoré mu rodič môţe svojim citlivým prístupom a prítomnosťou pomôcť 

zvládnuť. Rodičia tak majú moţnosť svojim deťom načúvať a lepšie im porozumieť. 

V teoretickej časti sme tejto významnej charakteristike čítaných či rozprávaných rozprávok 

venovali pozornosť v tretej kapitole, vo výskume túto skutočnosť povaţuje za dôleţitú 68 

rodičov. 

„Môţu sa hneď rozprávať o tom, čomu dieťa nerozumie, prípadne dieťaťu rozviesť dej a dať 

vysvetlenie zo ţivota.“ 

„Čítanie je vhodné v tom, ţe keď deti niečomu nerozumejú, môţeme sa zastaviť a vysvetliť im 

to.“ 

„Umoţňujú porozprávať sa a vysvetliť súvislosti počas čítania/rozprávania, ukazovať obrázky 

a zatiahnuť dieťa do deja.“ 

„Pri čítaní je dôleţitá moţnosť hneď si objasniť postoje a konanie jednotlivých postáv, ktoré 

dieťa zaujmú.“ 

„Čítame, lebo je to pre nich zaujímavé a môţu vstupovať do deja a zapojiť sa do rozhovoru 

o postavách – charakterizovať ich.“ 

„Čítanie môţe byť kedykoľvek prerušené, ak dieťa niečomu nerozumie a moţno mu to 

vysvetliť hneď, skôr neţ na to zabudne, kým skončí rozprávka. Moţno tieţ niektoré časti 

vynechať alebo upraviť, pokiaľ sú zloţité alebo nevhodné.“ 
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Rozvoj osobnosti 

Rozprávky podľa rodičov priaznivo pôsobia na vývin osobnosti dieťaťa. Rodičia 

vyzdvihujú najmä pozitívny prínos rozprávok na sebadôveru a sebavedomie detí (počet 

odpovedí spadajúcich do tejto kategórie bol 65). 

„Je to veľmi dôleţité pre ich osobnostný, duševný rozvoj. Rozvoj intelektu, sebadôvery, istoty 

a pod.“ 

„Určite to pomáha formovať osobnosť dieťaťa a všetci predsa chceme, aby z našich detí 

vyrástli empatickí, milí a kultivovaní ľudia.“ 

„Dieťa rozvíja po všetkých stránkach, hlavne zdravá sebaúcta a sebavedomie je kľúčom 

k celoţivotnému osobnostnému rastu.“ 

 

Rozvoj kognitívnych funkcií 

Podľa rodičov rozprávky podnecujú rozvoj myslenia, podporujú pamäť a pozornosť, 

pomáhajú deťom zvyšovať slovnú zásobu (uviedlo tak 55 rodičov). Dieťa si tak prirodzenou 

a  zábavnou formou osvojuje potrebné rečové znalosti (v domácom i v cudzojazyčnom 

prostredí (čo sa týka slovnej zásoby, dochádza k rozšíreniu obzvlášť špecifickej či archaickej 

slovnej zásoby) a schopnosť pamätať si a prerozprávať text vyuţíva i neskôr pri plnení úloh 

v škole. Rozvoj kognitívnych funkcí korešponduje s prameňom V. Příhodu (podľa Čačku, 

1999) zmieňovaným v kapitole 1.4. 

„Začala som preto, lebo v tom vidím veľa pozitív – rozvoj pamäte, predstavivosti, priaznivý 

vplyv pri učení sa písmen, naučia sa tvoriť vety, rozprávať príbehy, povedať obsah.“ 

 „Pohádky dítěti čtu a někdy i vyprávím, protoţe si myslím, ţe to pozitivně ovlivňuje jejich 

vývoj – rozvoj představivosti, přispívá k rozvoji řečových dovedností, rozšiřuje obzory, slovní 

zásobu.“ 

„Vzhledem k tomu, ţe ţijeme v zahraničí, je pro nás důleţitý rozvoj rodného jazyka 

a rozšiřování slovní zásoby detí.“ 

 „Rozširujú ich obzor, myslenie, kreativitu, získavajú nové poznatky a informácie.“ 

„Práve formou zaujímavého rozprávania, deti podľa skúseností tomu venujú najväčšiu 

pozornosť a najviac si zapamätajú.“ 

„Určite rozvíjajú fantáziu a myseľ dieťaťa. Dieťa je nenútenou formou nútené premýšľať.“ 

„Učia sa nové slová, pojmy, cudzie slová...“ 

„Deti si rozvíjajú slovnú zásobu, myslenie a pozornosť, fantáziu.“ 
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„Naučia sa tvoriť vety, rozprávať príbehy, povedať obsah. Moţno preto syn vyniká pri 

prerozprávaní látky na prírodopise, vlastivede – učiteľka ho chválila.“ 

 

Rozvoj emočnej inteligencie 

Pre deti je veľmi jednoduché ponoriť sa do rozprávkového sveta a stať sa na chvíľu 

pirátom, na chvíľu princeznou, či iným hrdinom pasujúcim sa s problémami alebo hľadajúcim 

svoju cestu a preţívanie pocitov spolu s rozprávkovou bytosťou je neoddeliteľnou súčasťou 

tohto procesu. Zaţívanie strachu, hnevu, závisti, radosti alebo akejkoľvek ďalšej emócie 

pomáha dieťaťu lepšie spoznávať samého seba i odţívať inak nedostupné či neprípustné 

emócie bez pocitov viny či hanby, ale i pochopiť a prijať pocity niekoho iného. I rodičia 

vnímajú pozitívny prínos rozprávok v oblasti emočnej inteligencii svojich detí (vyplýva tak 

z 53 odpovedí spadajúcich do tejto kategórie). 

 „Môţu pri tom zaţiť dobrodruţstvá, ale tieţ sa rozvíja ich schopnosť empatie.“ 

„Rozprávky rozvíjajú citovú stránku dieťaťa, vcítiť sa, stotoţniť sa s hrdinami.“ 

„Rozprávky rozvíjajú citové preţívanie dieťaťa.“ 

 

Odovzdávanie hodnôt 

Rodičia povaţujú rozprávky za nástroj, ktorý nenásilnou a zaujímavou formou 

predáva deťom hodnoty, ktoré si majú osvojiť (odpovedalo tak 52 rodičov zúčastnených sa 

výskumu). Deti sa tak naučia rozlišovať dobré od zlého, pochopia hodnotu lásky či 

priateľstva, získajú zmysel pre spravodlivosť. A tak abstraktné pojmy dostávajú konkrétnejší 

obsah a otláčajú sa v detskej duši vďaka symbolom a metaforám, ktorými rozprávka ku 

detskému poslucháčovi hovorí. 

Podľa nášho názoru je však pre osvojovanie hodnôt dôleţitá prítomnosť dospelého 

sprievodcu, ktorý dieťaťu môţe mnohé objasniť a vysvetliť. Dieťa by samé mohlo dôjsť 

k nesprávnym záverom, pretoţe nie všetky rozprávky končia poučením. Tak by sa mohlo stať, 

ţe dieťa uverí tomu, ţe napr. klamstvom a prefíkanoťou sa dopracuje k trvalému bohatstvu 

a šťastiu (O šikovnom zlodejovi), vďaka naivite a hlúposti bude ţiť bezstarostný ţivot 

(Šťastný Hans) a pod. 

„Naučí sa veľa vecí, učí sa hodnotám v ţivote.“ 

„Pohádky dětem poskytují vzory a modely situací, které jsou velmi důleţité pro pochopení 

světa a pro vybudování systému hodnot. Kaţdodenní ţivot je v tomto ohledu pro dítě méně 
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přehledný a pochopitelný, ale pokud ţivotní situace uţ mají svůj předobraz v pohádce nebo 

příběhu, pak jej dítě snadněji pochopí a dokáţe se v nich zorientovat.“ 

„Rozprávky vytvárajú zmysel pre spravodlivosť.“ 

„Z pohádek se naučí hodnoty (přátelství, láska).“ 

„Čítanie rozprávok je jednoducho moja šanca dcéru naučiť to, čo potrebuje do ţivota.“ 

„Pohádky poskytují modelové příklady rodinných a mezilidských vztahů, poskytují příklady 

pro kaţdodenní ţivot a poskytují morální modelové příklady.“ 

„Vymýšlím si pohádky, kdyţ je chci něčemu naučit (aby neţárlily, pomáhaly si a pod.).“ 

„Pri čítaní sme spolu, rozprávame sa o rozprávke a presúvame to do ţivota.“ 

 

Zrozumiteľnosť a poznateľnosť sveta, poučenie 

Aj pre ľahšie pochopenie okolitého sveta a ľudí, ktorí sú jeho súčasťou, môţu byť 

rozprávky účinným pomocníkom. Rodičia uvádzali, ţe vďaka rozprávkam sú pre ich deti 

rôzne ţivotné situácie, ktorým čelia, uchopiteľnejšie a zrozumiteľnejšie a deti sa tieţ 

mnohému naučia (uviedlo tak 45 respondentov). Pre prepojenie s teoretickou časťou znovu 

odkáţeme na autorov Kornbergera (2008), Molicku (2007) a Neubauera (1992) uvedených 

v kapitole 1.4. 

„Děti někdy pochopí ţivot lépe přes pohádkovou zápletku.“ 

„Rozprávky dokáţu priblíţiť, vysvetliť neznáme oblasti/spôsoby správania sa v beţnom ţivote 

prostredníctvom hlavných hrdinov.“ 

„Poznávání světa ve zjednodušené, zkratkovité formě, setkávání se s jasně vymezenými 

charaktery, kde si ditě můţe udělat obrázek o tom, co je dobré a co zlé.“ 

„Podľa mojej dcéry nás rozprávky učia o ţivote.“ 

„Knihy vedia veľa naučiť.“ 

„Dieťa veľa vecí z nich pochopí a naučí sa.“ 

„Dieťa získava predstavu dobra a zla a nové poznatky.“ 

 

Budovanie skúseností 

I keď je ţivot dieťaťa pestrofarebný, plný nečakaných zvratov a beţných udalostí, 

ktorým musí čeliť, predsa len skúsenosti prichádzajú postupne a častokrát môţu dieťa 

zaskočiť nepripravené. Rozprávky a príbehy vo svojej bohatosti a archetypálnosti prinášajú 

mnohé situácie a obrazy, z ktorých je moţné poznanie a skúsenosti čerpať i do budúcnosti.  
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Rozprávky tieţ môţu byť akýmsi impulzom k diskusii rodiča a dieťaťa o svete (počet 

odpovedí spadajúcich do tejto kategórie bol 39). 

„Dieťa tak stretáva veľa nových postáv, príbehov, problémov, ktoré beţne neriešime.“ 

„Môţu sa z toho poučiť, komu sa čo stalo, ako to vyriešil.“ 

 

Pokojný spánok 

Rozprávky, ktorých hlavným zámerom nie je prinášať varovanie a poučenie cez drsné 

obrazy a strašidelné výjavy, deti obyčajne zaujmú a upokoja. Prenesenie sa do fantazijného 

rozprávkového sveta tak pomáha navodiť príjemnú a bezpečnú atmosféru napr. pred spaním. 

Upokojenie dieťaťa večer a navodenie príjemného spánku ocenilo 32 rodičov. O význame 

predspánkového rituálu sme pojednávali v tretej kapitole teoretickej časti (autori Imber-Black, 

 Roberts (1992); Prokešová (2008)). 

„...myslím si, ţe keď sa čítajú/rozprávajú pozitívne rozprávky, dieťa spí kľudnejšie.“ 

„Před spaním je navíc sklidní i to samotné čtení a lépe se jim pak spí.“ 

 

Dodávanie nádeje 

Ako sme uţ spomínali v teoretickej časti v kapitole 1.4, viera v priaznivejšiu 

budúcnosť a nádej sú pre zdravý vývoj dieťaťa nevyhnutné (Land, 2003; Bettelheim, 2000). 

Je zrejmé, ţe si to uvedomuje i mnoho súčasných rodičov a i preto sa svojim deťom snaţia 

rozprávky sprostredkovať (v našom výskume tak uviedlo 27 rodičov). 

„Dobro vítězí nad zlem, to jim dáva naději i do ţivota.“ 

„Pohádky dětem přinášejí naději a víru, ţe i v těch nejzapeklitějších situacích lze najít řešení 

a dočkat se šťastného konce.“ 

 

Pri porovnaní týchto kategórií s funkciami rozprávok rozobratých v teoretickej časti 

v kapitole 1.4 si môţeme všimnúť, ţe názory odbornej verejnosti a rodičov sa zhodujú v tom, 

ţe rozprávky podporujú fantáziu a tvorivosť, rozvíjajú kognitívne funkcie, 

odovzdávajú hodnoty, rozvíjajú osobnosť dieťaťa, napomáhajú lepšiemu porozumeniu 

a poznaniu sveta, rozvíjajú emočnú inteligenciu, prinášajú zábavu, budujú nové skúsenosti  

a dodávajú nádej. 

Rodičia navyše zdôrazňujú význam rozprávok z hľadiska moţnosti aktívnej interakcie, 

kedy je moţné čítanie či rozprávanie kedykoľvek prerušiť a venovať sa aktuálnej potrebe, 

otázke alebo problému dieťaťa vyvolanými častokrát i samotnou rozprávkou. Ďalej rodičia 

vyzdvihujú schopnosť rozprávok navodiť atmosféru pre pokojný spánok a poukazujú na 
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konkrétne situácie zo ţivota, kedy im rozprávky pomáhajú aktívne vyuţiť voľný čas trávený 

so svojimi deťmi napríklad mimo domova, kedy ich potrebujú zaujať a zabaviť. Spomínané 

významy sú úzko späté s konkrétnou praxou kaţdodenného ţivota, preto sa domnievame, ţe 

si ich rodičia uvedomujú hmatateľnejšie a pripisujú im dôleţitosť práve vďaka vlastnej 

skúsenosti so svojimi deťmi. 

Významy rozprávok, ktoré sa objavili v teoretickej časti, ale neboli uvádzané rodičmi, 

sú: napomáhanie pri riešení problémov, poskytovanie prostredia bezpečia a ochrany, vedenie 

ku zmene a výstraha. Domnievame sa, ţe napr. vytvorenie prostredia bezpečia a ochrany 

rodičia môţu pripisovať skôr zásluhe vlastnej prítomnosti neţ rozprávke. Čo sa týka výstrahy, 

je pravdepodobné, ţe rodičia nečítajú svojim deťom rozprávky prinášajúce varovanie napr. 

formou zlého konca, aby deti nevystrašili. 

 

 

4.7.2 Rodičovské dôvody čítania/rozprávania rozprávok deťom  

 

V tretej kapitole sme uviedli, ţe význam rozprávky pre dospelého človeka spočíva 

v jej schopnosti poskytnúť mu silný záţitok a pripomenúť vlastné detstvo, ale i detstvo ako 

také (Klátik, 1975). Tento fakt uvádzali i niektorí rodičia ako jeden z dôvodov, pre ktoré 

svojim deťom rozprávky tieţ čítajú. Okrem toho sa však vo výpovediach rodičov objavovali 

ďalšie dôvody, ktoré sme rozčlenili do nasledujúcich kategórii: spoločne strávený čas rodiča 

s dieťaťom/deťmi, moţnosť blízkeho kontaktu; rozvoj vzájomného vzťahu  

a komunikácie; čitateľská gramotnosť; večerný rituál pred spaním; vypočutie potrieb 

dieťaťa; citový alebo osobný motív rodiča. 

 

Spoločne strávený čas rodiča s dieťaťom/deťmi, moţnosť blízkeho kontaktu 

V dnešnej uponáhľanej dobe plnej stresu je spoločne strávený čas s blízkymi členmi 

rodiny niekedy vzácnosťou. No napríklad v rodine s menšími deťmi môţe spoločné čítanie si 

príbehov či rozprávok priniesť zúčastneným potrebný pokoj a priestor pre odpočinok  

a preladenie myšlienok a vďaka pocitom blízkosti a prináleţitosti aspoň na chvíľu zabudnúť 

na kaţdodenné starosti a povinnosti a načerpať novú silu i chuť do ţivota.  Dôleţitosť 

spoločne stráveného času so svojimi deťmi a moţnosť blízkeho kontaktu s nimi práve vďaka 

čítaniu rozprávok uviedlo 76 rodičov. 
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 „...strávíme spolu hezkou chvilku před spaním, je to čast dne, kterou mám nejraději, beze 

spěchu, stresu, zachumlat se do postýlky a číst.“ 

„Máme to rádi, společná aktivita...“ 

„Učí ich to počúvať toho druhého, je tam aj kontakt čítajúceho s dieťaťom (dotyk, 

pohladenie...veľmi často mi dcérka sedí na kolenách), rozvíja sa jazyková stránka 

dieťaťa...toto všetko rozprávka z DVD poskytnúť nemôţe.“ 

 „Je to príjemné pre nás všetkých.“ 

 „Čítame aj preto, lebo nás to baví a páči sa nám to, je to príjemné trávenie spoločného 

času.“ 

„No a tým naj naj dôvodom je kontakt s dieťaťom. Rozprávanie rozprávky, pohladenie, 

pritúlenie si ho počas týchto chvíľ si bude pamätať veľmi dlho.“ 

 „Je to pre mňa najkrajšia chvíľa z dňa, ktorú trávim len sama so svojim dieťaťom.“ 

 „Veľa sa spolu pri tom nasmejeme.“ 

„Čítanie nám dáva podnety na diskusiu, emócie alebo niekedy len dôvod byť spolu.“ 

„Jsou to chvíle jen pro nás, kdy si zapelíškujeme nebo jdeme procházkou a vyprávíme si. 

Sdílíme to, co nás obě baví.“ 

„Mám od jej narodenia veľmi rada, keď sa spolu pritúlime, celý svet prestane existovať a sme 

len my dve.“  

 

Rozvoj vzájomného vzťahu a komunikácie 

Čítanie alebo rozprávanie rozprávok je spoločnou špecifickou činnosťou vzájomnej 

interakcie, a podobne ako iné spoločne vykonávané aktivity i táto napomáha budovaniu 

a rozvoju vzťahu medzi deťmi a rodičmi i ich vzájomnej komunikácie (do tejto kategórie 

spadá 69 odpovedí respondentov).  Deti, ktoré niekedy nerozumejú slovám, deju alebo sa im 

vďaka čítaniu vynoria otázky z beţného ţivota, pri ktorých potrebujú radu alebo len uistenie, 

ţe všetko je v poriadku, majú moţnosť čítanie prerušiť a spýtať sa na všetko nejasné či 

mätúce. Otázky môţu viesť k spontánnemu sa rozhovoreniu o iných témach, ktoré sú pre deti 

dôleţité a rodičom tak poskytnúť informácie o svojich deťoch a lepšie tak porozumieť ich 

pocitom i potrebám.  

„...utuţuje to náš spoločný vzťah.“ 

„Buduje a silnie vzťah dieťaťa s rodičom.“ 

„Rozprávam, lebo to povaţujem za najbliţší kontakt s deťmi práve formou zaujímavého 

rozprávania, kedy podľa skúseností tomu venujú najväčšiu pozornosť a najviac si zapamätajú 

a náš vzájomný vzťah to v mnohom obohatí.“ 
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„Myslím si, ţe to zlepšuje náš vzájomný vzťah.“ 

„Rozprávky poskytujú priestor na vytváranie puta medzi dieťaťom a rodičmi – pravidelné 

čítanie pred spaním je u nás akýmsi neodmysliteľným rituálom.“ 

„Je to pre mňa šanca porozprávať sa s ňou o tom, aký mala deň, o tom, kto čo povedal, čo ju 

zranilo, čo potešilo, čo urobili iné deti a či je to správne, nesprávne alebo jednoducho niečo, 

čo ľudia robia. Je naša polhodinka, keď sa môţem vţiť do jej ţivota mnohokrát cez postavy, 

o ktorých čítame.“ 

„Je to relax pre mňa a moţnosť dieťa lepšie spoznávať – po čom túţi, z čoho má obavu 

a pod.“ 

„Je to priestor, kedy komunikujem so svojim dieťaťom, môţeme sa porozprávať, sledujem 

jeho reakcie.“ 

„Čítanie rozprávok vytvára priestor na dialóg medzi rodičom a dieťaťom.“ 

 

Čitateľská gramotnosť 

Motívom čítania rozprávok pre niektorých rodičov bola samotná láska ku knihám 

a snaha o vypestovanie podobného zvyku či náklonnosti k čítaniu u vlastných detí (56 

odpovedí). Objavil sa tieţ názor, ţe hlasné predčítanie zlepšuje schopnosť čítať u samotných 

rodičov. 

„Začali sme, aby sme v nej vypestovali záujem o knihy – obaja s manţelkou sme v detstve 

veľa čitali.“ 

„Chcem, aby aj moja dcéra mala rada knihy a váţila si ich ako ja.“ 

„Zlepšujú schopnosť rodiča čítať.“ 

„Chcem, aby mali radi knihy a radi sa vzdelávali.“ 

„Chcem, aby poznali aj niečo iné ako TV a DVD, či rozprávky na PC, rovnako to v nich 

prebúdza chuť čítať si a pozerať obrázky.“ 

„Pomáhá s jazykem, učí je také číst. Samy zjistí, ţe umí přečíst pohádku a baví je to.“ 

 

Večerný rituál pred spaním 

O význame rituálov v rodine (a konkrétne večernými rituálmi na „dobrú noc“) sme 

pojednávali v tretej kapitole a ich dôleţitosť v rodinnom ţivote nám viacerí rodičia svojimi 

odpoveďami potvrdili (uviedlo tak 55 rodičov). Deťom rituály poskytujú pocit bezpečia 

a istoty, spoločné čítanie tieto pocity ešte umocňujú, vďaka pokojnej atmosfére, ktorú 

načúvanie hlasu blízkej osoby so sebou prináša. 
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„Pretoţe je to taký rituál pred večerným zaspávaním...“ 

„Čítam preto, lebo uţ je na to zvyknutý a bez toho nezaspí.“ 

„Rozprávky čítame vţdy pred spaním, v súčasnej dobe ich dieťa uţ intenzívne vyţaduje, bez 

toho nezaspí.“ 

„U nás je to především usínací rituál, volba knihy je na dětech.“ 

„Ani neviem, tak nejako je to pre nás prirodzené, skrátka umyť zúbky, šup do postieľky, 

prečítať rozprávku a sladké sníčky.“ 

„Čítame si najčastejšie pred spaním. Je to rituál, vtedy je pokoj, nikde sa uţ neponáhľame, je 

čas sa o tom aj porozprávať.“ 

Čítanie rozprávok je určitý rituál a stereotyp, ktorý dieťa ukľudňuje pred spaním.“ 

„U nás to predstavuje pokojné zakončenie inak hektického dňa.“ 

 

Vypočutie potrieb dieťaťa 

Niektorí rodičia sa príliš nezamýšľajú nad konrétnymi dôvodmi, pre ktoré je vhodné či 

prínosné deťom rozprávky čítať. Jednoducho sú vnímaví voči potrebe svojich detí po 

rozprávkach a inštinktívne ju nasledujú, pretoţe vidia, ţe deťom sa čítanie rozprávok páči, 

upokojuje ich a je to pre ne dôleţitá súčasť ţivota (46 odpovedí). 

„Čtu dětem, protoţe to mají rádi, uklidní se při tom.“ 

„Lebo si to dieťa ţiada, upokojí ho to.“ 

„Sám ma o rozprávku poprosí.“ 

„Vidím, ţe dcére sa to páči a ţe je to pre ňu dôleţité.“ 

„Děti potřebují příběhy a k nim průvodce, který jim vysvětlí, co ještě neznají.“ 

„Je to pekný čas, keď sme spolu a čítame si. Keď máme doma nepokoj a stres a dcéra je 

z toho nervózna a potrebuje upokojiť, často ju zaujme nejaké rozprávanie vymysleného 

príbehu alebo preţitého z detstva (na to je špecialista tatino).“ 

 

Citový alebo osobný motív rodiča 

V teoretickej časti v tretej kapitole sme spomínali, ţe jeden z dôvodov, prečo aj 

dospelí majú stále radi rozprávky, je prepojenie s príjemnými spomienkami vlastného detstva 

a návrat k pocitom mieru a bezpečia, ktoré sami pri spoločnom čítaní ako deti cítili (Klátik, 

1975). Rodičia si častokrát nielen tieto chvíle radi pripomenú, ale chcú podobné príjemné 

spomienky dopriať aj svojim deťom. Preto sa sami snaţia podobnú atmosféru vytvoriť 

a predávať túto tradíciu ďalej. Medzi ďalšie osobné motívy rodičov patrí aj zábava 
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a odpočinok, ktorú táto činnosť samotným rodičom prináša. Počet odpovedí spadajúcich do 

tejto kategórie dosiahol počet 44. 

„Vţdy rád spomínam, ako nám doma čítala stará mama. Chcem, aby aj dcéra mala na čo 

spomínať.“ 

„Pretoţe viem, aký bol svet rozprávok a kníh pre mňa úţasný ako pre dieťa.“ 

„Keď som bola malá, čítali rozprávky aj mne moji rodičia.“ 

„Čtu, protoţe cítím, ţe je to důleţité.“ 

 „Odpočinu si při tom.“ 

„Je to pre mňa príjemný relax po pracovnom dni.“ 

„Rozprávky mne i deťom poskytujú relaxáciu, oddych a odreagovanie.“ 

„Baví ma to.“ 

 

V tretej kapitole teoretickej časti sme sa venovali významu čítania/rozprávania 

rozprávok v rodinách a pri porovnaní názorov odbornej verejnosti na túto problematiku 

s názormi rodičov, prečo svojim deťom rozprávky čítajú alebo rozprávajú, môţeme vidieť, ţe 

sa v podstate zhodujú. O citovom alebo osobnom motíve rodičov čítania rozprávok vlastným 

deťom pojednáva Klátik (1975). Rusňák (2008) a Mihina (2002) hovoria o nevyhnutnosti 

naladenia sa na potreby dieťaťa a ich naplnenia formou čítania rozprávky v kontexte blízkeho 

kontaktu. O význame čítania rozprávok ako forme večerného rituálu pred spaním sa zmieňujú 

autori Imber-Black, Roberts (1992) a Prokešová (2008). Sakálová (2007) sa venuje 

problematike zvyšovania čitateľskej gramotnosti prostredníctvom čítania. Blízky kontakt 

rodiča s dieťaťom a rozvoj ich vzájomného vzťahu vďaka spoločne strávenému času nad 

knihou vyzdvihuje Čačka (1999) a Kornberger (2008). 

 

 

4.7.3 Rodičovské dôvody nečítania/nerozprávania rozprávok deťom 

 

I keď v našom výskume bol počet rodičov, ktorí svojim deťom rozprávky čítajú alebo 

rozprávajú značne väčší v porovnaní s počtom rodičov, ktorí tak nerobia
29

, domnievame sa, ţe 

tento výsledok bol spôsobený nereprezentatívnosťou vzorku a tento počet je v skutočnosti 

vyšší. Preto sme i tieto dôvody rozčlenili do kategórií, ktoré môţeme zhrnúť nasledovne: čas 

                                                 
29

 Svojim deťom nikdy nečíta len 6 zo 135 rodičov. 



 89 

(jeho nedostatok), nezáujem dieťaťa o rozprávky, vyšší vek dieťaťa spojený so 

schopnosťou čítať,  dostupnosť iných foriem kontaktu dieťaťa s rozprávkou a únava. 

 

Čas 

Obzvlášť v dnešnej dobe častokrát čelíme preťaţenosti a pocitu nedostatku času, ktoré 

sú neraz sprevádzané zvýšenou mierou stresu (uviedli tak 4 rodičia) a tento faktor je príčinou, 

pre ktorú sú niektoré deti ochudobnené o moţnosť vychutnávať si čaro spoločného čítania 

rozprávok spolu so svojimi rodičmi. 

„No...nečítam asi z dôvodu nedostatku času a pohodlnosti.“ 

„Nemáme na to čas a syn radšej rozprávky pozerá, ako by mu mal niekto čítať.“ 

„Nečítam im, lebo to odo mňa nevyţadujú a mňa to nenapadne, lebo nemám čas.“ 

„Rozprávky nečítame z dôvodu časovej tiesne, mám náročné povolanie.“ 

 

Nezáujem dieťaťa 

Hoci vo všeobecnosti platí, ţe rozprávky sú svojim symbolickým jazykom a formou 

blízke obzvlášť ďeťom, predsalen existujú výnimky a sú deti, ktoré o rozprávky jednoducho 

záujem nemajú. Niekedy môţe byť príčinou nezáujmu dieťaťa napríklad jeho hyperaktivita  

a neschopnosť udrţať pozornosť dlhšiu dobu a vnímať tak rozprávku od začiatku aţ do konca, 

no zvlášť u chlapcov sa môţe objavovať uţ v rannom veku vyhranenosť záujmov a hoci 

vydrţia s rodičom čítať knihu o autách či poţiarnikoch, rozprávky ich nudia (zodpovedajú 

tomu 4 odpovede respondentov). 

„Od malinka nemal syn absolútne ţiaden vzťah ku knihám. Neobsedel, radšej behal a behal. 

Čítaniu sme sa teda začali venovať aţ v škole, keď sme zistili, ţe má všetky disky. Odvtedy sa 

snaţí čítaniu uţ vedome vyhýbať. A logicky si rozprávky radšej pozrie v TV.“ 

„Skúšala som s ním čítať aj častejšie, ale nebavilo ho to.“ 

„O rozprávky môj syn nikdy nemal záujem, bavia ho len náučné knihy, atlasy 

a encyklopédie.“ 

„Vyslovene čítanie rozprávok ho nebaví, nechce aby som mu čítala text, opisujeme len to, čo 

vidí na obrázkoch a k tomu vymyslím nejaký dej.“ 

 

Vyšší vek dieťaťa spojený so schopnosťou čítať 

Rozprávky deti oslovujú obzvlášť v predškolskom období, vo vyššom veku si deti 

niekedy rozprávku tieţ radi vypočujú alebo pozrú v televízii, ale ich záujem sa zväčša 
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presunie k iným oblastiam.
30

 S nástupom dieťaťa do školy a narastajúcim vekom sa taktieţ 

zvyšujú čitateľské kompetencie dieťaťa a deti si rozprávky, pokiaľ o ne stále majú záujem, 

dokáţu prečítať samé, čím rodičia môţu strácať motiváciu deťom rozprávky ďalej čítať  

(3 rodičia). 

„Syn je vo veku, kedy si číta uţ sám. Kým bol mladší, tak počúval a ţiadal si rozprávky. 

Prečítala som mu (aj dcére spoločne) mnoţstvo kníh. Momentálne je vo veku, keď má uţ svoje 

záujmy, ale číta si, pokiaľ mu vyjde ďalší obľúbený diel knihy.“ 

„Dieťa si ich dokáţe prečítať aj samé.“ 

„A okrem toho si číta väčšinou uţ sama alebo číta aj bratovi.“ 

 

Dostupnosť iných foriem kontaktu dieťaťa z rozprávkou 

Mohli by sme povedať, ţe nie všetci rodičia si uvedomujú význam a psychologický 

prínos čítaných či rozprávaných rozprávok a náhradu najmä formou televízie a DVD 

povaţujú za dostatočnú (2 rodičia). 

„...a načo, keď si ich môţu pozrieť v TV alebo cez DVD.“ 

„Myslím si, ţe vhodne zvolený program v televízii mu prinesie ešte viac poučenia aj zábavy, 

ako keby som mu čítala rozprávku.“ 

 

Únava 

Veľké mnoţstvo pracovných i domácich povinností neraz spôsobí veľkú únavu 

rodičov a nie vţdy, keď príde čas uloţiť deti do postele, majú dosť energie dopriať im pred 

spaním i záţitok z počúvania rozprávkového príbehu (1 rodič). V takomto prípade rodič môţe 

zvoliť inú formu sprostredkovania rozprávky, napríklad formou audiokazety či CD. 

„Někdy dětem pouštím pohádky na CD, ale to je v případě, ţe jsem hodně unavená a usnula 

bych dříve.“ 

 

 

 

 

                                                 
30

 Tejto téme sa venujeme v kapitole 1.3. 
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4.7.4 Vekové rozpätie, kedy je podľa rodičov vhodné rozprávky 

čítať/rozprávať 

 

Názory odbornej verejnosti, kedy sú deti na rozprávky pripravené a kedy o ne 

prestávajú mať záujem sme predstavili v kapitole 1.3. Otázku č. 3: V akom vekovom rozpätí 

je podľa Vášho názoru vhodné deťom rozprávky čítať/rozprávať?, sme do dotazníku 

zaradili z dôvodu zistenia, nakoľko sa odborné presvedčenie zhoduje s laickými názormi 

rodičov. Odpovede rodičov týkajúce sa veku, v ktorom je podľa nich vhodné deťom 

rozprávky čítať alebo rozprávať, boli variabilné a mohli by sme povedať, ţe presahujú rámec 

vyhranený odborníkmi, roztriedili sme ich nasledovne: s presným časovým vymedzením 

hornej a/alebo dolnej hranice, bez obmedzenia a individuálne podľa potreby dieťaťa. 

 

S presným časovým vymedzením hornej a/alebo dolnej hranice 

Odpovede charakterizujúce dolnú aj hornú hranicu túto hranicu vymedzovali presne 

číslom alebo presným či nepresným popisom. Dolná hranica sa najčastejšie objavovala 

v rozpätí od jedného do troch rokov, horná hranica najčastejšie končila vekom desať rokov. 

Celkový počet odpovedí vystihujúcich túto kategóriu dosiahol počet 76. 

„Od 1 roka aţ do veku, keď je ochotné počúvať, moţno do 10 rokov.“ 

„Od 2 do 7 rokov.“ 

„Od 2 rokov dokiaľ nevedia čítať samé.“ 

„1,5 roku - 7 rokov.“ 

„0-neobmedzene, no asi do takých 10 rokov.“ 

„1-10.“ 

„od 0 do/aţ kým ma nevysmeje.“ 

„Od narodenia, aţ kým ho to baví.“ 

„0-8 rokov... čím sú staršie, tým je im to trápnejšie, prečítajú si to radšej samé.“ 

„3-7 rokov.“ 

„1,5-8.“ 

„3-9 let.“ 

„1r.-5-6.r.“ 

„Od prenatálu. O horní hranici jsem zatím neuvaţovala, ale kolem deseti let uz to nebudou 

jen klasické pohádky, ale třeba i dobroduţné příběhy... Prostě dokud budou stát o to, aby jim 
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šla máma přečíst něco na dobrou noc. V patnácti uţ to asi nebude, tak zhruba do 12 či 13 

let.“ 

„V kaţdém věku je ten smysl jiný a pohádky se mají vybírat podle věku a schopností dítěte 

chápat. Dolní hranice u nás byla někdy kolem roku, myslím, ţe horní hranice si dítě určí 

samo.“ 

„Od veku, kedy začínajú vnímať, čo sa im rozpráva, dovtedy, kým si to vyţadujú.“ 

„Kdyţ začne číst samo, ztrácí o předčítání zájem, ale vyprávění mají rády i starší děti, takţe 

myslím do cca 12 let.“ 

 

Bez obmedzenia 

Odpovede bez striktne ohraničeného časového úseku (počet odpovedí rodičov 

spadajúcich do tejto kategórie bol 37) vystihovali odpovede ako napr.: 

„...v kaţdom veku.“ 

„...na věku nezáleţí.“ 

„...kedykoľvek.“ 

„...rozprávky potrebujú po celý ţivot.“ 

„Podľa mňa stále, ja mám rozprávky rada dodnes.“ 

„0 – 99, kdo by neměl rád pohádky?“ 

 

Individuálne podľa potrieb dieťaťa 

Niekoľko rodičov prihliadalo pri vymedzovaní vekového rozpätia na individuálne 

potreby, charakteristiky a záujmy detí (22 rodičov). 

„Neviem, to závisí od dieťaťa, my si spolu čítame od malinka, keď začala vnímať. 

Samozrejme, začali sme prevaţne obrázkovými s málom textu a postupne obsah rozprávok 

prispôsobujem veku a vnímavosti (resp. záujmu) dieťaťa.“ 

„Je to individuálne, môj 12-ročný syn si občas vypočuje rozprávku, ktorú hovorím dcérke, no 

vo všeobecnosti myslím tak do 8-9 rokov, potom dieťa začína mať aj iné záujmy, čo vychádza 

z doby, v ktorej ţijeme.“ 

„Individuálne, podľa zrelosti, tak okolo tretieho roku dokedy má záujem, alebo si nečíta 

samé.“  

 

Vidíme, ţe názory rodičov sú v tejto oblasti variabilnejšie, neţ je tomu z hľadiska 

odbornej verejnosti. Ako sme spomínali v kapitole 1.3, pre väčšinu odborníkov je čítanie 
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rozprávok najcharakteristickejšie a najvýznamnejšie v predškolskom období (Langmeier, 

Krejčířová, 1998; Říčan, 1990), Trávniček (2007) vymedzuje toto obdobie širšie, s vekovým 

ohraničením od 2 do 12 rokov. I keď sa niektorí autori zaoberajú aj významom rozprávky pre 

dospelého čitateľa (napr. Klátik, 1975; Rusňák, 2008), nepovaţujú uţ kontakt dospelého 

s rozprávkou za tak kľúčový, ako je tomu práve počas raného detstva. 
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„Pohádky, mýty a příběhy vyvolávají pochopení, 

které zostřuje náš pohled,  

a tím nám umoţňují volit a přijmout cestu, 

kterou zde pro nás zanechala divoká příroda.“ 

 

                                                          C. P. Estés 

 

 

5. Diskusia 

 

Cieľom nášho výskumu bolo zmapovať vyuţitie a význam rozprávok v súčasnej 

rodine a zistiť dôvody, pre ktoré rodičia svojim deťom rozprávku ústnou formou 

sprostredkovávajú. Domnievame sa, ţe zvolený kvantitatívny a kvalitatívny prístup  

k spracovaniu dát získaných formou dotazníku boli adekvátne tomuto cieľu. 

Ako metódu získavania dát sme mohli zvoliť i štruktúrovaný rozhovor s otvorenými 

otázkami. Určite by sme danej problematike hlbšie porozumeli, avšak počet respondentov by 

v tomto prípade bol značne obmedzený, nebolo by moţné údaje štatisticky spracovať, ani 

vyvodzovať všeobecnejšie závery. Dôleţitejšie pre nás bolo získať informácie od väčšieho 

počtu rodičov a aspoň z časti sa priblíţiť k situácii v rodinách a ich postoju k čítaným 

a rozprávaným rozprávkam. Súčasťou dotazníka boli 4 otvorené otázky, na ktoré bolo nutné 

odpovedať podrobnejšie a obšírnejšie, čím sme čiastočne absenciu rozhovoru s rodičmi 

nahradili. 

Pretoţe dotazník rodičia vypĺňali sami prostredníctvom počítača alebo doma po 

prevzatí dotazníka od učiteliek v materských škôlkach, nebolo moţné získať ţiadne ďalšie 

informácie prostredníctvom pozorovania. Nijakým spôsobom sme neboli schopní zachytiť 

prípadnú snahu rodičov ukázať sa v lepšom svetle alebo porovnať ich odpovede s názormi 

druhého partnera či detí. 

Z časových a finančných dôvodov sme pri zbere dát formou on-line dotazníka zvolili 

výberovú techniku „snehovej gule“, aby sme zabezpečili vysokú návratnosť dotazníku a jeho 

rýchle šírenie, no domnievame sa, ţe tento spôsob výberu nebol najvhodnejší a práve vďaka 

nemu došlo k značnej nereprezentatívnosti vzorky. Riziko techniky „snehovej gule“ spočíva 

napr. v tom, ţe podobné priťahuje podobné, uţ samotný výskumník častokrát osloví ľudí zo 

svojho okolia, ktorí sú mu blízki svojimi názormi, vzdelaním či postavením (Ferjenčík, 2000). 
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Výsledkom toho je, ţe náš výber obsahuje neprimerane veľa ţien, vysokoškolsky 

vzdelaných ľudí, úplných rodín v ktorých sú zamestnaní obaja rodičia a respondentov ţijúcich 

v menších mestách (do 100 000 obyvateľov). Hoci sme sa snaţili následne tento fakt zmierniť 

zadaním 40 dotazníkov v škôlkach s náhodným výberom v mieste nášho bydliska a v blízkom 

susednom meste, zabezpečiť väčšiu reprezentatívnosť vzorky sa nám nepodarilo. Preto sa 

otvára moţnosť ďalšieho podobného výskumu, ktorého výber by rovnomerne  

a reprezentatívne pokryl všetky cieľové skupiny, zmapoval by situáciu v nich a odhalil tak tie 

najproblematickejšie, v ktorých sa deťom dostáva rozprávok najmenej a mohla by im tak byť 

venovaná väčšia pozornosť odborníkov alebo vyučujúcich. 

Čo sa týka kvalitatívnej analýzy dát, mohlo dôjsť k skresleniu spôsobeným zlou 

interpretáciou či nepresným pochopením myšlienky rodiča, nakoľko nebolo moţné poţiadať 

o dovysvetlenie alebo doobjasnenie. Avšak rodičia svoje názory a myšlienky vo väčšine 

prípadov formulovali jasne a zrozumiteľne, preto sa domnievame, ţe k príliš veľkému 

skresleniu nedošlo. 

V teoretickej časti sme sa niekoľkokrát zmienili o tom, ţe rozprávka je 

najpríťaţlivejšia pre dieťa predškolského veku, kedy rozprávku i najčastejšie vyţaduje 

a rodičia majú najväčšiu tendenciu tomuto prianiu či potrebe dieťaťa vyhovieť, nakoľko deti 

vo väčšine prípadov ešte nevedia čítať. Z autorov spomeňme Langmeiera, Krejčířovú (1998); 

Říčana (1990) a Bettelheima (2000). Pri snahe o overenie tejto skutočnosti v súčasných 

rodinách sme na základe výsledku mohli prijať alternatívnu hypotézu, ţe deťom 

v predškolskom veku sa číta častejšie, ako deťom starším. Tento záver nám však nič 

nehovorí o tom, či sa v súčasnosti deťom číta menej, rovnako alebo viac neţ tomu bolo napr. 

pred 10 rokmi alebo v porovnaní s generáciou rodičov, ktorí teraz majú deti vo veku, kedy je 

vhodné im rozprávky čítať. Pre takéto zistenie by bol nutný ďalší výskum. Zaujímavé by tieţ 

bolo skúmať z dlhodobého hľadiska, aký psychologický dopad na súčasnú generáciu detí má 

prípadné menej časté čítanie alebo nahrádzanie čítania a rozprávania rozprávok inými 

formami v prípade, ţe by sa nejaké rozdiely objavili. Taktieţ by sa mohlo preukázať, ţe 

čítanie rozprávok je niektorými autormi (napr. Bettelheim, 2000; Rusňák, 2008) preceňované 

a v súčasnosti existuje iný adekvátny spôsob, ktorý deťom poskytuje všetky významné 

prínosy, ktoré sme uviedli v kapitole 1.4 o funkciách rozprávky a je dostačujúci k napĺňaniu 

ich aktuálnych psychologických a vývinových potrieb. Nám sa však zatiaľ nepodarilo 

v literatúre ani v praxi objaviť nič, čo by rozprávku (obzvlášť pre predškolské dieťa) dokázalo 

plne nahradiť. 
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Venujme teraz svoju pozornosť verziám rozprávok, s ktorými sa deti najčastejšie pri 

čítanej forme stretávajú, nakoľko niektorí autori i tu dvíhajú varovný prst a upozorňujú na 

riziká narastajúceho trendu skracovania, upravovania a zjednodušovania klasických verzií 

ľudových rozprávok. Bettelheim (2000) pripomína, ţe najvýznamnejšie prínosy rozprávok pre 

detského poslucháča sú formou skracovania a upravovania textu, aby bolo čo najviac miesta 

pre ilustrácie, oberané o svoj skutočný význam, hĺbku a silu. Estés (1995) ďalej hovorí, ţe 

podstaty príbehov sú tak neraz narušené a mnohé dôleţité výstraţné a poučné prvky úplne 

chýbajú. I náš výskum potvrdil, ţe deťom sú častejšie čítané zjednodušené a skrátené 

verzie klasických rozprávok, neţ ich pôvodné, neupravované verzie. Prečo tomu tak je? 

Samotných rodičov, ktorí uvádzali, ţe svojim deťom čítajú najčastejšie skrátené verzie 

rozprávok sme sa na dôvody, prečo tak robia, nepýtali, mohli by sme o tom uvaţovať pri 

ďalšom výskume. Preto sa pokúsime o vlastnú interpretáciu. Pri návšteve kníhkupectva 

v oddelení detskej literatúry môţeme v dnešnej dobe nájsť nesmierne veľa rôznych 

pestrofarebných rozprávkových kníh, ktoré ponúkajú nádherné obrázky a minimum textu.  

Deti tieto knihy milujú. Farebné obrázky upútajú ich pozornosť a nemôţme čakať, ţe deti si 

samé uvedomia, ţe sa tým nepodporuje rozvoj ich vlastnej fantázie. Je fakt, ţe neilustrované 

knihy plné písmen (ktorým dieťa i tak väčšinou nerozumie) ho natoľko nezaujmú, i keď 

z hľadiska rozvoja fantázie a tvorivosti podnecuje detskú fantáziu a tvorivosť vo väčšej miere 

neţ ilustrované knihy (Bettelheim, 2000). Ale i to by sa mohlo stať predmetom ďalších 

výskumov, porovnať tvorivosť a fantáziu u detí ktorým boli/sú čítané alebo rozprávané 

rozprávky bez ilustrácii a v ich neskrátených formách so skupinou detí, ktorým boli/sú naopak 

predkladané výhradne ilustrované a zjednodušené verzie klasických rozprávok. 

Ďalším faktorom je, ţe mnohé zo súčasných detských kníh častokrát vznikli na motívy 

animovaných rozprávok, ktoré deti uţ dobre poznajú z televízie a obľúbené postavy ich 

oslovujú i v kniţnej podobe, a tak sú klasické verzie ľudových rozprávok (ktoré uţ skôr 

nájdeme v antikvariátoch, neţ na pultoch kníhkupectiev) menej zaujímavé a „vytláčané“.  

Za zmienku stojí i to, ţe deti mladšie ako tri roky, ktoré pri počúvaní textu neudrţia 

pozornosť po dlhšiu dobu, radi so svojimi rodičmi pozerajú leporelá či obrázkové knihy bez 

alebo s minimom textu, kedy môţu odpovedať na jednoduché otázky súvisiace s obrázkami, 

viesť s rodičom dialóg, rozširovať si slovnú zásobu a pod. Sú tak na obrázky zvyknuté 

a ťaţko sa im neskôr vysvetľuje, ţe keď sú staršie, mali by uprednostňovať rozprávkové 

knihy s klasickými rozprávkami bez pútavých ilustrácií. 

I rodičom, ktorí uţ večer môţu byť po celom dni unavení, šetria skrátené verzie čas, 

hlas i energiu. Deti si text rýchlejšie zapamätajú, sú schopné ho samé prerozprávať, 
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prelistovať knihu alebo prerozprávať dej pomocou obrázkov a i rodičia si tak oddýchnu viac, 

neţ pri nepretrţitom hodinovom čítaní 15-stranovej rozprávky. 

Samostatnú súčasť rozprávkového aj detského sveta tvoria moderné rozprávky. 

V literatúre sme sa s ich psychologickým prínosom pre detského poslucháča doposiaľ 

nestretli, ale z praxe i výskumu vidíme, ţe záujem o nové, moderné rozprávky je značný, 

určite by si preto zaslúţili väčší záujem odbornej verejnosti. Napr. rozprávky o vláčiku 

Tomášovi (ktoré sú tieţ známe i z televízie) sa v rebríčku obľúbených rozprávok detí 

umiestnili na treťom mieste (spolu s Popoluškou), a i keď z praxe môţeme potvrdiť obľubu 

týchto rozprávok u detí, domnievame sa, ţe napr. z hľadiska odovzdávania hodnôt, rozvoja 

osobnosti dieťaťa či jeho emocionálnej inteligencie nie sú tieto rozprávky najvhodnejšie, 

pretoţe obsahujú napr. hanlivé pomenovania, zosmiešňujúce či poniţujúce reakcie postáv 

voči sebe alebo návody riešenia problémov, ktoré nie sú z hľadiska moţnej nápodoby 

najideálnejšie. 

Ďalšou hypotézou, ktorá sa v našom výskume potvrdila, bolo, ţe matky svojim 

deťom čítajú častejšie ako otcovia. Je to pravdepodobne spôsobené ešte stále prevládajúcim 

trendom, ţe matky zohrávajú obzvlášť v ranných štádiách vývoja dieťaťa kľúčovú úlohu 

a podieľajú sa na výchove a starostlivosti o deti vo väčšej miere ako otcovia, napriek tomu, ţe 

mnohé rozdiely muţskej a ţenskej role sa čoraz väčšmi stierajú. Môţe to tieţ súvisieť s tým, 

ţe komunikácia (obzvlášť slovná) je stále tak trochu ţenskou doménou; podobne ako hra 

s technickými hračkami skôr spadá do kompetencie otcov. 

Nášho výskumu sa zúčastnili v oveľa väčšej miere ţeny. Napriek snahe osloviť 

rovnaký počet otcov sa nám často vrátil dotazník vyplnený matkou dieťaťa. Mohlo by to 

nasvedčovať tomu, ţe otázky týkajúce sa detí u matiek vzbudzujú väčší záujem a často svoje 

deti obzvlášť v niţšom veku lepšie poznajú, alebo i tomu, ţe muţi môţu mať tendenciu 

zodpovednosť za podobné aktivity svojich detí presúvať na matky. Tieţ táto oblasť by si však 

zaslúţila samostatný výskum. 

Naša otázka týkajúca sa osoby, ktorá dieťaťu rozprávky číta alebo rozpráva 

najčastejšie, bola formulovaná tak, aby mal kaţdý moţnosť uviesť tú osobu, ktorá dieťaťu 

sprostredkuje rozprávku najčastejšie, aj keď sa jednalo alebo nejednalo priamo o ňu. Tak aj 

ţena, v prípade, ţe svojmu dieťaťu nečíta tak často ako napr. otec dieťaťa alebo babička, 

mohla túto skutočnosť uviesť. Podotýkame, ţe ani jeden z 25 muţov, ktorí sa nášho výskumu 

zúčastnili, neuviedol ako osobu, ktorá dieťaťu číta najčastejšie seba, ako otca. 

Potvrdenie našej štvrtej hypotézy, ţe deti sa častejšie s rozprávkou stretávajú 

v audiovizuálnej podobe neţ formou čítania alebo rozprávania blízkou osobou, 
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korešponduje s názormi odborníkov, ţe v súčasnosti obzvlášť televízia vytláča rozprávky 

v kniţnej podobe do úzadia. Pripomíname tretiu kapitolu teoretickej časti, kde sme tejto 

problematike venovali väčšiu pozornosť, z autorov spomeňme najmä Chaloupku (1995)  

a Kovalčíkovú (1998). 

Počas kvantitatívneho spracovávania výsledkov sme si ďalej uvedomili, ţe sme sa 

rodičov mohli spýtať konkrétne na frekvenciu a čas, ktorý dieťa trávi pri televízore i koľko 

z toho venuje pozeraniu rozprávok, tak ako sme sa pýtali na frekvenciu a čas, ktoré rodičia 

spolu s deťmi trávia čítaním alebo rozprávaním rozprávok Bolo by moţné lepšie jednotlivé 

formy kontaktu s rozprávkou v čítanej/rozprávanej alebo audiovizuálnej podobe porovnať. 

Takto sme sa pri overovaní hypotézy opierali len o uvedenie najčastejšieho kontaktu 

s rozprávkou prostredníctvom jednotlivých foriem. 

Pri kvalitatívnom spracovaní dát sme sa najprv pokúsili o vyčlenenie jednotlivých 

kategórií, ktoré by zahŕňali rozsah všetkých odpovedí rodičov týkajúcich sa otázky, aký 

význam pre deti majú čítané/rozprávané rozprávky. Porovnaním týchto kategórii s funkciami 

rozprávok rozobratých v teoretickej časti v kapitole 1.4 si môţeme všimnúť, ţe názory 

odbornej verejnosti a rodičov sa zhodovali v tom, ţe rozprávky v čítanej alebo rozprávanej 

podobe podporujú fantáziu a tvorivosť, rozvíjajú kognitívne funkcie, 

odovzdávajú hodnoty, rozvíjajú osobnosť dieťaťa, napomáhajú lepšiemu porozumeniu 

a poznaniu sveta, rozvíjajú emočnú inteligenciu, prinášajú zábavu, budujú nové 

skúsenosti a dodávajú nádej. 

Rodičia navyše zdôrazňovali význam rozprávok z hľadiska moţnosti aktívnej 

interakcie, kedy je moţné čítanie či rozprávanie kedykoľvek prerušiť a venovať sa aktuálnej 

potrebe, otázke alebo problému dieťaťa vyvolanými častokrát i samotnou rozprávkou. Ďalej 

rodičia vyzdvihovali schopnosť rozprávok navodiť atmosféru pre pokojný spánok 

a poukazovali na konkrétne situácie zo ţivota (čakanie u lekára, dlhšia cesta autom a pod.), 

kedy im rozprávky zábavnou formou pomáhajú aktívne vyuţiť voľný čas trávený  

so svojimi deťmi mimo domova. Spomínané významy sú úzko späté s konkrétnou praxou 

kaţdodenného ţivota, preto sa domnievame, ţe si ich rodičia uvedomujú hmatateľnejšie 

a pripisujú im dôleţitosť práve vďaka vlastnej skúsenosti so svojimi deťmi. 

Významy rozprávok, ktoré sa objavili v teoretickej časti, ale neboli uvádzané rodičmi, 

sú napomáhanie pri riešení problémov, poskytovanie prostredia bezpečia a ochrany, vedenie 

ku zmene a výstraha. Domnievame sa, ţe napr. vytvorenie prostredia bezpečia a ochrany 

rodičia môţu pripisovať skôr zásluhe vlastnej prítomnosti neţ rozprávke. Čo sa týka výstrahy, 

je pravdepodobné, ţe rodičia nečítajú svojim deťom rozprávky prinášajúce varovanie napr. 
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formou zlého konca, aby deti nevystrašili, čím ich o túto funkciu rozprávok vedome  

či nevedome oberajú. Rozprávky však častokrát varovanie prinášajú i napriek dobrému koncu 

(napr. v Červenej čiapočke, Troch kozliatkach a pod.), rodičia si ho však pri prezentovaní 

rozprávky popri iných prínosoch nemusia uvedomovať. 

Pri porovnaní dôvodov rodičov, pre ktoré svojim deťom rozprávky čítajú alebo 

rozprávajú, s prínosmi, ktoré odborná verejnosť tejto spoločnej činnosti detí a rodičov 

pripisuje, vidieť, ţe sa v podstate zhodujú. O citovom alebo osobnom motíve rodičov čítania 

rozprávok vlastným deťom pojednáva Klátik (1975). Rusňák (2008) a Mihina (2002) hovoria 

o nevyhnutnosti naladenia sa na potreby dieťaťa a ich naplnenia formou čítania rozprávky 

v kontexte blízkeho kontaktu. O význame čítania rozprávok ako forme večerného rituálu 

pred spaním sa zmieňujú autori Imber-Black, Roberts (1992) a Prokešová (2008). Sakálová 

(2007) sa venuje problematike zvyšovania čitateľskej gramotnosti prostredníctvom čítania. 

Blízky kontakt rodiča s dieťaťom a rozvoj ich vzájomného vzťahu vďaka spoločne 

strávenému času nad knihou sa venuje Čačka (1999) a Kornberger (2008). 

I keď v našom výskume bol počet rodičov, ktorí svojim deťom rozprávky čítajú alebo 

rozprávajú značne väčší v porovnaní s počtom rodičov, ktorí tak nerobia, domnievame sa, ţe 

tento výsledok bol spôsobený nereprezentatívnosťou vzorku a tento počet je v skutočnosti 

vyšší. Preto sme i tieto dôvody rozčlenili do kategórií, ktoré môţeme zhrnúť nasledovne: čas 

(jeho nedostatok), nezáujem dieťaťa o rozprávky, vyšší vek dieťaťa spojený so 

schopnosťou čítať,  dostupnosť iných foriem kontaktu dieťaťa s rozprávkou a únava. 

Za najzávaţnejší dôvod povaţujeme nedostatok času rodičov, pravdepodobne 

spôsobený vplyvom narastajúceho ţivotného tempa a zvýšených nárokov na výkon.  

K domácej pohode a chuti sadnúť si s deťmi večer k rozprávke tieţ určite neprispieva ani 

veľká miera kaţdodenného stresu. 

Vzhľadom k celkovým získaným výsledkom môţme usudzovať ešte na jednu 

skutočnosť. Zdá sa, ţe rodičia sú si väčšinou základných funkcií a prínosov čítaných 

rozprávok pre ich deti dosť dobre vedomí, keď sú nútení nad nimi premýšľať, avšak v praxi 

im nepripisujú príliš veľkú dôleţitosť. Nechajú deti častejšie pozerať rozprávky v televízii, 

predkladajú im skrátené verzie a pod. a sú pravdepodobne presvedčení, ţe kaţdá rozprávka, 

bez ohľadu na formu či verziu v ktorej sa k dieťaťu dostane, má rovnako veľký účinok uţ len 

preto, ţe je rozprávkou. 

Rodičia si tieţ význam rozprávok môţu uvedomovať na základe vlastnej skúsenosti 

z detstva, kedy však ešte rozprávky v dnešných moderných úpravách boli skôr výnimkou 

(rovnako ako farebný televízor), a tak sa sami najčastejšie stretávali s  neskracovanými 
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a nezjednodušovanými verziami rozprávok v čítanej či rozprávanej podobe. A automaticky 

vlastnú skúsenosť zovšeobecnili na všetky rozprávky a neuvedomujú si moţnosť potlačenia 

významných psychologických funkcií rozprávok v závislosti od formy, ktorou sa k dieťaťu 

dostanú. Objavuje sa tieţ otázka, ako budú dnešné deti v budúcnosti ďalej sprostredkovávať 

rozprávky svojim deťom, keď sa mnohým v súčasnosti plného prínosu rozprávok nedostáva. 

Hoci mňa rozprávky sprevádzali odmalička, neuvedomovala som si ich význam 

a prínos pre ľudskú dušu (a obzvlášť tú detskú) do takej hĺbky, ako je tomu dnes, po dlhom 

procese vznikania tejto práce, štúdia literatúry a neskôr pozorovania detí pri predčítaní 

rozprávok. Nemyslím si však, ţe rozprávky sú zázračným liekom na všetky problémy 

ktoréhokoľvek človeka. Kaţdý má svoju vlastnú cestu. S „rozprávkovým základom“ 

získaným v ranom detstve je len moţno jednoduchšie ju postupne hľadať, spoznávať 

a nachádzať. Moje presvedčenie o dôleţitosti rozprávok v ţivotoch detí je vďaka 

skúsenostiam nadobudnutým počas tvorby tejto diplomovej práce ešte silnejšie. 
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„Knihy sú ľuďom tým, 

čím krídla vtákom.“ 

 

                          J. Ruskin 

 

 

Záver 

 

V našej práci sme sa pokúsili poukázať na to, ţe klasické rozprávky plnia v ţivote 

dieťaťa radu významných výchovných, sociálnych a psychologických funkcií, no ich 

pôsobenie je silnejšie, pokiaľ sú deti príbehom sprevádzané blízkou osobou, najlepšie 

rodičom. 

Kým je vedomie dieťaťa v bezpečnom prostredí zaujaté líniou príbehu a zaujímavou 

zápletkou, preniká k nemu i psychologický odkaz, ktorý sa ho v pozitívnom zmysle dotýka. 

Dieťa tak napr. môţe spracovávať určité modelové sociálno-psychologické situácie 

a preventívne uvaţovať o moţných spôsoboch adaptácie. 

S pomocou rozprávok sa deti taktieţ učia pravidlám, ktoré sú potrebné pre dobré 

fungovanie vo svete, zoznamujú sa s hodnotami a rôznymi modelmi správania, čím rozprávky 

pôsobia i ako socializačný činiteľ. Príbehy však len nevychovávajú, predovšetkým deťom 

poskytujú veľa radosti, prebúdzajú ich vnútorný svet k pestrofarebnejšiemu ţivotu  

a umoţňujú zaţívanie stále nových dobrodruţstiev plných emócií a záţitkov. 

Prostredníctvom rozprávky dieťa tieţ samé seba formuje, objavuje vlastnú totoţnosť, 

zisťuje kým je a kým by sa chcelo stať. Stáva sa citlivejším voči zlu, nespravodlivosti 

a bolesti, rozprávka mu tak môţe napomôcť pri vytváraní etických koncepcií. Šťastné konce 

zároveň stavajú základ pre optimizmus a nádej, ţe aj vlastné problémy je moţné vyriešiť. 

Rozprávky podnecujú predstavivosť a kreativitu, priamo sa dotýkajú detských sŕdc 

a myslí, prenikajú do hlbín nevedomia. Oslovujú ale i samotných rodičov, pretoţe hovoria 

o univerzálnych ľudských trápeniach a bojoch, ako i o základných potrebách duše. 

Pokiaľ je dieťa ponechané napospas sebe samému a hlad  po rozprávkovom svete je 

nútené uspokojovať len samé pred televízorom alebo neskoršie tak, ţe si samé číta, nedostáva 

sa mu plného bohatstva, ktoré rozprávky v sebe nesú. Prítomnosť dospelej osoby, sprievodcu, 

ktorý dokáţe dieťa citovo podporiť, upokojiť, zdieľať s ním radosť z rozprávky a pod., je 

nesmierne dôleţitá. 
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V našom výskume sme sa zamerali na vyuţitie rozprávok v súčasnej rodine a naším 

cieľom bolo zistiť, aké miesto rozprávka v rodine má, kto ju deťom najčastejšie sprostredkuje, 

akou formou sa s ňou deti najčastejšie dostávajú do kontaktu a či vplyvom rôznych faktorov, 

ktoré sú súčasťou dnešnej doby, nie sú o toto kultúrne dedičstvo príliš ochudobňované. 

Zaujímal nás taktieţ názor rodičov na túto problematiku, pretoţe oni majú najväčšiu moţnosť 

svojim deťom rozprávku sprostredkovať a je dôleţité, aby si sami význam, ktorý rozprávky 

majú, uvedomovali a boli tak dostatočne motivovaní ich svojim deťom predkladať. 

Spracovaním výsledkov nášho dotazníka sme dospeli k nasledujúcim záverom: 

V súčasnosti je rozprávka stále najpríťaţlivejšia pre deti predškolského veku (čo 

korešponduje s názormi odbornej verejnosti) a rodičia týmto deťom rozprávku i najčastejšie 

v čítanej alebo rozprávanej podobe sprostredkujú. Osobou, ktorá dieťaťu/deťom rozprávku 

najčastejšie číta alebo rozpráva, je matka. No čítaná alebo rozprávaná forma kontaktu dieťaťa 

s rozprávkou nie je jediná, ani najfrekventovanejšia, deti sa častejšie s rozprávkou stretávajú 

prostredníctvom TV, DVD, kina alebo počítača. 

Čo sa týka verzií rozprávok pri čítaní, deťom sú najčastejšie predkladané skrátené, 

zjednodušené verzie klasických rozprávok a nie dlhé klasické rozprávky. Vzhľadom 

k názorom odborníkov, ţe zjednodušené rozprávky oslabujú pôvodné funkcie rozprávok a ich 

psychologický prínos pre dieťa, tento fakt by mohol byť varovným signálom a podnetom pre 

ďalšie skúmanie v tejto oblasti. 

Z pohľadu rodičov význam rozprávok pre deti spočíva v tom, ţe rozprávky podporujú 

fantáziu a tvorivosť, rozvíjajú kognitívne funkcie, odovzdávajú deťom hodnoty, napomáhajú 

rozvoju osobnosti, robia svet zrozumiteľnejším a poznateľnejším, prinášajú poučenie, 

rozvíjajú emočnú inteligenciu, ponúkajú zábavu a zmysluplné vyuţitie voľného času, 

obsahujú moţnosť aktívnej interakcie rodiča a dieťaťa, budujú skúsenosti, napomáhajú 

pokojnému spánku a dodávajú nádej. 

Dôvody, pre ktoré rodičia svojim deťom rozprávky v čítanej alebo rozprávanej podobe 

sprostredkovávajú, by sme mohli zhrnúť nasledovne: spoločné čítanie/rozprávanie rozprávok 

prináša príjemne strávený čas rodiča s dieťaťom/deťmi a moţnosť vzájomného blízkeho 

kontaktu; zároveň sa rozvíja vzájomný vzťah a komunikácia medzi dieťaťom  

a rodičom; zlepšuje sa čitateľská gramotnosť detí (i rodičov); čítanie rozprávok funguje ako 

obľúbený večerný rituál pred spaním; v niektorých prípadoch rodičia týmto spôsobom reagujú 

na potrebu svojho dieťaťa po rozprávke; objavovali sa taktieţ rôzne citové alebo osobné 

motívy rodičov (napr. potreba odpočinku, relaxu, vybavenie príjemných spomienok na 

vlastné detstvo a pod.). 
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Nie všetci rodičia však svojim deťom rozprávky čítajú, deje sa tak z dôvodov 

nedostatku času, nezáujmu dieťaťa o rozprávky, vyššieho veku dieťaťa (a s ním spojenej 

schopnosti dieťaťa čítať si samé), dostupnosti iných foriem kontaktu dieťaťa s rozprávkou 

a z dôvodu únavy rodiča. 

 Hoci podľa nášho názoru rozprávky nie sú všeliekom a neodvaţovali by sme sa 

tvrdiť, ţe deti, ktoré v ranom detstve dennodenne počúvali rozprávky od svojich blízkych, sú 

na celý ţivot vyzbrojené všetkým potrebným k šťastnému a plnohodnotnému ţivotu, predsa 

len mnohé nástroje k tomu, aby bol budúci ţivot dieťaťa lepší, rozprávky ponúkajú. A pretoţe 

väčšinu detí to k rozprávkam a ich magickému svetu prirodzene ťahá, je hlavne na rodičoch, 

akú formu kontaktu s rozprávkou dieťaťu ponúknu, aby si prostredníctvom tohto kultúrneho 

dedičstva mohlo do svojho ţivota odniesť čo najviac. 
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Prílohy 

 

 

Príloha č. 1: Dotazník 

 
Milí rodičia! 

 

Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazíka, ktorý je súčasťou výskumu 

diplomovej práce spracovávanej Jankou Šeligovou, študentkou psychológie Univerzity 

Karlovej v Prahe. 

V prípade, ţe máte aspoň jedno dieťa vo veku od 3 do 12 rokov, rada by som Vás 

poprosila o odpovede na nasledujúce otázky. Ak máte viac detí, vyberte prosím jedno, 

ktorého sa Vaše odpovede budú týkať a jeho vek (3-12) zapíšte. Dotazník je anonymný 

a dobrovoľný, výsledky budú pouţité len pre účely výskumu. Na ţiadnu z otázok neexistuje 

správna odpoveď, odpovedajte prosím pravdivo tak, ako je to práve u Vás, vo Vašom ţivote, 

Vašej rodine... Odpovede prosím zakrúţkujte, očíslujte alebo vypíšte podľa inštrukcií. 

Veľmi pekne ďakujem za Váš čas i ochotu a prajem všetko dobré Vám i Vašim 

deťom. 

 

                                                                                                                              Janka Šeligová 

 

 

A. Ste:  

1. ţena 

2. muţ 

 

B. Vek: 

1. menej ako 20 

2. 20-29 

3. 30-39 

4. 40-49 

5. viac ako 50 

 

C. Národnosť: 

1. slovenská: 

2. česká: 

3. iné: (napíšte) 

 

D. Počet Vašich detí je (napíšte prosím číslo) : 

 

E. Vek Vašich detí je (vypíšte od najmladšieho po najstaršie) : 

 

F. Vek dieťaťa o ktorom vyplňujete tento dotazník:  

 

F1.Pohlavie dieťaťa o ktorom dotazník vyplňujete: 

1. dievča 

2. chlapec 
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G. Ţijete: 

1. na dedine 

2. v menšom  meste (do 100 000 obyvateľov) 

3. vo väčšom meste (100 000 – 1 000 000 obyvateľov) 

4. vo veľkomeste (nad 1 000 000 obyvateľov) 

 

H. Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie: 

1. ZŠ 

2. SŠ bez maturity 

3. SŠ s maturitou 

4. VŠ  I. stupňa (Bc.) 

5. VŠ II. stupňa (Ing., Mgr., MUDr., PaedDr.,JUDr. a iné) 

 

I. Vaše dieťa ţije v spoločnej domácnosti: (označte prosím aj viac moţností) 

1. s oboma rodičmi 

2. s matkou 

3. s otcom 

4. s matkou a jej partnerom 

5. s otcom a jeho partnerkou 

6. s babkou, s dedkom 

7. iné (vypíšte prosím): 

 

J. Dieťa ţije v domácnosti, kde je/sú zamestnaný/í: 

1. jeden rodič samoţiviteľ 

2. jeden z dvoch rodičov alebo partnerov 

3. obaja rodičia/partneri 

4. nikto 

5. iné: (vypíšte) 

 

K. Vaše dieťa sa s rozprávkou stretáva vo forme: (označte ľubovoľný počet odpovedí) 

1. TV/DVD/počítač/kino/video 

2. divadlo 

3. kniha (dieťa si číta samé) 

4. kniha alebo rozprávanie (dieťaťu číta/rozpráva iná osoba) 

5. CD/rádio/audiokazeta 

 

L. Vaše dieťa sa s rozprávkou najviac stretáva vo forme: (vyberte tri z najčastejších 

moţností a priraďte im číslo od 1 po 3) 

1-najčastejšia forma 

2-druhá najčastejšia 

3-tretia v poradí 

 

1. TV/DVD/počítač/kino 

2. divadlo 

3. kniha (dieťa si číta samé) 

4. kniha alebo rozprávanie (dieťaťu číta/rozpráva iná osoba) 

5. CD/rádio/audiokazeta 
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M. Čítate alebo rozprávate vy svojmu dieťaťu rozprávky pravidelne? 

1. áno, takmer kaţdý deň (minimálne 4x týţdenne) 

2. áno, veľmi často (1-3x týţdenne) 

3. áno, občas (minimálne 1x mesačne) 

4. len výnimočne (menej ako 1x mesačne) 

5. nie, nikdy 

 

N. Číta alebo rozpráva Vášmu dieťaťu rozprávky pravidelne iná osoba? 

1. áno, takmer kaţdý deň (minimálne 4x týţdenne) 

2. áno, veľmi často (1-3x týţdenne) 

3. áno, občas (minimálne 1x mesačne) 

4. len výnimočne (menej ako 1x mesačne) 

5. nie, nikdy 

 

O. Ak áno, kto je to? (napíšte prosím) 

 

P. Ktorá osoba z okolia Vášho dieťaťa mu rozprávku v čítanej alebo rozprávanej 

podobe sprostredkuje najčastejšie? 

1. matka 

2. otec 

3. starí rodičia 

4. starší súrodenec 

5. priatelia rodiny 

6. učiteľ/ka, opatrovateľ/ka  

7. nikto mu rozprávky nečíta ani nerozpráva 

8. dieťa si číta samé 

9. iné: (vypíšte) 

 

Q. V prípade, ţe svojmu dieťaťu čítate alebo rozprávate rozprávky, koľko času 

v priemere strávite nad jedným spoločným stretnutím? 

1. menej ako 15 min 

2. 16-30 min 

3. 31-45 min 

4. 46-60 min 

5. viac ako hodinu 

6. nečítam, nerozprávam 

 

R. Vyţadovalo/vyţaduje od Vás niekedy Vaše dieťa čítanie alebo rozprávanie tej iste 

rozprávky opakovane? (napríklad niekoľkokrát počas niekoľkých dní alebo týţdňov) 

1. áno a vyhoviem mu 

2. áno, ale nevyhoviem mu 

3. nie, aj keď rozprávky spolu čítame/rozprávame 

4. nie, rozprávky spolu nečítame/nerozprávame 
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S. Ak Vášmu dieťaťu rozprávku čítate alebo rozprávate, hovoríte s ním o príbehu, 

postavách alebo o pocitoch, ktoré v ňom vyvoláva? 

1. nečítam/nerozprávam 

2. áno, hovoríme spolu vţdy 

3. áno, ale nie vţdy, len keď je to potrebné 

4. áno, občas 

5. nie, len výnimočne 

6. nie, nikdy 

 

T. So svojím dieťaťom o príbehu, postavách alebo pocitoch, ktoré v ňom rozprávka 

vyvoláva hovoríte, keď: 

1. o to ţiada samé 

2. sa z jeho reakcií/otázok zdá, ţe niečomu nerozumie, nevie si s niečím dať rady 

3. z mojej iniciatívy 

4. nehovorím 

5. iné: (napíšte) 

 

U. Aké rozprávky počúva pri čítaní alebo rozprávaní Vaše dieťa najčastejšie? 

1. nové, moderné rozprávky bez obsiahlych ilustrácií 

2. nové, moderné rozprávky s veľkým mnoţstvom obrázkov 

3. kratšie a zjednodušené verzie klasických rozprávok bez ilustrácií 

4. kratšie a zjednodušené verzie klasických rozprávok s ilustráciami 

5. dlhé klasické verzie bez ilustrácií 

6. dlhé klasické verzie s ilustráciami 

7. je to jedno/nepremýšľam nad tým/neviem 

8. rozprávky mu nikto nečíta/nerozpráva 

9. iné: (napíšte) 

 

V. Myslíte si, ţe rozprávané/čítané rozprávky sú pre deti rovnako hodnotné ako 

rozprávky pozerané v TV, na počítači, v kine...? 

1. áno, nevidím v tom rozdiel 

2. nie, čítané/rozprávané rozprávky sú pre deti hodnotnejšie 

3. nie, rozprávky, ktoré deti môţu vidieť majú pre ne väčší prínos 

4. neviem 

5. myslím si, ţe deti rozprávky nepotrebujú 

 

W. Má Vaše dieťa najobľúbenejšiu rozprávku? 

1. áno, má. 

2. áno, má ich niekoľko 

3. nie, nemá 

4. neviem 

 

 

X. Ak Vaše dieťa obľúbenú/é rozprávku/y má, napíšte prosím ako sa volá/jú: 
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Y. Najobľúbenejšia rozprávka Vášho dieťaťa má akú formu? 

1. animovanú (TV, DVD, kino, počítač...) 

2. bábkovú (TV, DVD, kino, počítač...) 

3. hranú hercami (TV, DVD, kino, počítač...) 

4. divadelnú 

5. kniţnú alebo rozprávanú blízkou osobou 

6. audio (CD, rádio...) 

7. nemá najobľúbenejšiu rozprávku 

8. inú: (napíšte) 

 

Z. Ktoré z tvrdení je pre Vašu rodinu najpravdivejšie? 

1. Čítanie alebo rozprávanie rozprávok má v našej rodine nenahraditeľné miesto. 

2. Čítanie alebo rozprávanie rozprávok je súčasťou nášho rodinného ţivota. 

3. Čítanie alebo rozprávanie rozprávok má v našej rodine svoje miesto, ale nepripisujeme mu 

veľkú dôleţitosť. 

4. Čítanie alebo rozprávanie rozprávok pre našu rodinu príliš dôleţité nie je. 

5. Čítanie alebo rozprávanie rozprávok pre našu rodinu ţiadny význam nemá. 

6. Iné: 

 

1. Aký význam majú podľa Vás čítané/rozprávané rozprávky pre deti? 

 

 

 

 

 

 

2. Čítal alebo rozprával Vám niekto v detstve pravidelne rozprávky? (napíšte prosím  

kto, ako často, od akého do akého veku a aké to pre Vás bolo) 

 

 

 

 

 

3. V akom vekovom rozpätí je podľa Vášho názoru vhodné deťom rozprávky  

čítať/rozprávať? 

 

 

 

 

  

4. Napíšte mi prosím v krátkosti, prečo svojim deťom rozprávky čítate/rozprávate alebo 

nečítate/nerozprávate. 

 

 

 

 

 

 

 

Ešte raz Vám ďakujem za vyplnenie dotazníku.  
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Príloha č. 2: Najobľúbenejšie rozprávky detí 

 

Rozprávky sú zoradené podľa obľúbenosti a ďalej abecedne v príslušnej skupine, čísla 

v zátvorkách uvádzajú počet, koľko rodičov uviedlo danú rozprávku ako najobľúbenejšiu pre 

svoje dieťa. 

 

(16) Červená čiapočka 

(13) Snehulienka a sedem trpaslíkov 

(12) Popoluška 

Vláčik Tomáš 

(11) Medovníkový domček 

(10) Krtko 

(6) Ariel - malá morská víla 

O psíčkovi a mačičke 

Rozprávky o zvieratkách 

Tri prasiatka 

Vymyslená rozprávka od rodičov 

(5) Autá 

Leví kráľ 

Macko Puf 

O kozliatkach 

Pipi Dlhá Pančucha 

Šípková Ruţenka 

(4) Aladinova čarovná lampa 

Kocúr v čiţmách 

O macíkovi 

Pat a Mat 

(3) Barbie 

Harry Potter 

Hľadá sa Nemo 

(2) Bambuľkine dobrodruţstvá 

Dráčik Háčik 

Guliverove dobrodruţstvá 

Kráska a zviera 

Kronika Narnie 

Maťko a Kubko 

Mrázik 

O Budulinčekovi 

O smelom krajčírikovi 

O troch medveďoch 

Príšerky s.r.o. 

Shrek 

Spiderman 

Šarlotkina pavučina 

Škaredé káčatko 

Zlatovláska 

(1) Ako bol Fiškus malý a stratil sa 

Bambi 
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Bob a Bobek 

Čarovná dedinka 

Čarovná opatrovateľka 

Čo si hračky rozprávali 

Deduško Večerníček 

Dinosaury 

Doba ľadová 3 

Dokonalá Klára 

Ferdo Mravec 

Franklin a Vianoce 

Garfield 

Gumkáči 

Hľadám si lepšiu mamu 

Jack a fazuľa 

Jak Kryštůfek spadl do mixéru 

Joţko Pletko 

Kam sa stratil oteckov nôţ 

Kniha Dţungle 

Káčerovo 

Kremienok a Chocholúšik 

Lady a Tramp 

Malá čarodejnica 

Malý Sob 

Miazgovci 

Mickey Mouse 

Momo a stratený čas 

Myši 

Myšiak Stuart Little 

Ňufkove narodeniny 

O dievčine Julke 

O drakovi z Trenčianskeho hradu 

O Guľkovi Bombuľkovi 

O makovej panenke 

O rybárikovi 

O ťapiťácích 

Panda 

Palculienka 

Palička pomáhajka 

Pani medeného vrchu 

Peter Pan 

Počkaj zajac 

Pokemón 

Princ Bajaja 

Ratatouille 

Rozprávky zo starej lekárne 

Sedem krkavcov 

Šmolkovia 

Tarzan 

Tom a Jerry 

Toy Story 
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Uzlík a nitka 

Vasilisa premúdra 

Včielka Maja 

Zvonilka 

 

 

Príloha č. 3: Tabuľky 

 

 

Tab. č. 1: Národnosť 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

slovenská 

česká 

Total 

108 

27 

135 

80,0 

20,0 

100,0 

80,0 

20,0 

100,0 

80,0 

100,0 

  

 

 
Tab. č. 2: Počet detí 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

jedno 

dve 

tri 

štyri 

Total 

47 

67 

20 

1 

135 

34,8 

49,6 

14,8 

0,7 

100,0 

34,8 

49,6 

14,8 

0,7 

100,0 

34,8 

84,4 

99,3 

100,0 

  

 

 
Tab. č. 3: Poradie dieťaťa 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

má len staršieho súrodenca/ov 
 

má aj mladšieho aj staršieho 
súrodenca 

 
má len mladšieho súrodenca/ov 

 
jedináčik 

 
Total 

39 
 

7 
 
 

43 
 

46 
 

135 

28,9 
 

5,2 
 
 

31,9 
 

34,1 
 

100,0 

28,9 
 

5,2 
 

 
31,9 

 
34,1 

 
100,0 

28,9 
 

34,1 
 
 

65,9 
 

100,0 
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Tab. č. 4: Zamestnanosť 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

jeden rodič samoživiteľ 

jeden z dvoch rodičov/partnerov 

obaja rodičia/partneri 

nikto 

Total 

8 

26 

99 

2 

135 

5,9 

19,3 

73,3 

1,5 

100,0 

5,9 

19,3 

73,3 

1,5 

100,0 

5,9 

25,2 

98,5 

100,0 

  

 

 
Tab. č. 5: TV, DVD, kino 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

nie 

áno 

Total 

2 

133 

135 

1,5 

98,5 

100,0 

1,5 

98,5 

100,0 

1,5 

100,0 

 

 

 
Tab. č. 6: Divadlo 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

nie 

áno 

Total 

73 

62 

135 

54,1 

45,9 

100,0 

54,1 

45,9 

100,0 

54,1 

100,0 

 

 

 
Tab. č. 7: Kniha (dieťa si číta samé) 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

nie 

áno 

Total 

66 

69 

135 

48,9 

51,1 

100,0 

48,9 

51,1 

100,0 

48,9 

100,0 

 

 

 
Tab. č. 8: Kniha, rozprávanie (inou osobou) 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

nie 

áno 

Total 

13 

122 

135 

9,6 

90,4 

100,0 

9,6 

90,4 

100,0 

9,6 

100,0 
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Tab. č. 9: CD, audio, rádio 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

nie 

áno 

Total 

39 

96 

135 

28,9 

71,1 

100,0 

28,9 

71,1 

100,0 

28,9 

100,0 

 

 

 
Tab. č. 10: Najčastejšia forma 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

TV, DVD, video 

divadlo 

kniha (dieťa si číta samé) 

kniha, rozprávanie (inou osobou) 

CD, audio, rádio 

Total 

75 

1 

9 

45 

5 

135 

55,6 

0,7 

6,7 

33,3 

3,7 

100,0 

55,6 

0,7 

6,7 

33,3 

3,7 

100,0 

55,6 

56,3 

63,0 

96,3 

100,0  

 

 
Tab. č. 11: Druhá najčastejšia forma 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

TV, DVD, video 

divadlo 

kniha (dieťa si číta samé) 

kniha, rozprávanie (inou osobou) 

CD, audio, rádio 

Total 

43 

3 

16 

55 

18 

135 

31,9 

2,2 

11,9 

40,7 

13,3 

100,0 

31,9 

2,2 

11,9 

40,7 

13,3 

100,0 

31,9 

34,1 

45,9 

86,7 

100,0 

 

 
Tab. č. 12: Tretia najčastejšia forma 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

TV, DVD, video 

divadlo 

kniha (dieťa si číta samé) 

kniha, rozprávanie (inou osobou) 

CD, audio, rádio 

Total 

9 

26 

27 

20 

53 

135 

6,7 

19,3 

20,0 

14,8 

39,3 

100,0 

6,7 

19,3 

20,0 

14,8 

39,3 

100,0 

6,7 

25,9 

45,9 

60,7 

100,0 
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Tab. č. 13: Najčastejšie formy rozprávky, s ktorými sa dieťa stretne 

 

 
 

najčastejšia 
forma 

druhá 
najčastejšia 

tretia 
najčastejšia 

TV, DVD, video 

divadlo 

kniha (dieťa si číta samé) 

kniha, rozprávanie (inou osobou) 

CD, audio, rádio 

75 

1 

9 

45 

5 

43 

3 

16 

55 

18 

9 

26 

27 

20 

53 

 

 
Tab. č. 14: Všetky formy rozprávky, s ktorými sa dieťa môţe stretnúť 

 

 
 

 
TV, DVD, 

kino 

 
divadlo kniha (dieťa 

si číta 
samé) 

kniha, 
rozprávanie 

(inou 
osobou) 

 
CD, audio, 

rádio 

nie 

áno 

2 

133 

73 

62 

66 

69 

13 

122 

39 

96 

 

 
Tab. č. 15: Forma najobľúbenejšej rozprávky 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

animovaná (TV, DVD, kino...) 
 
s hercami (TV, DVD, kino...) 
 
divadelná 
 
knižná alebo rozprávaná blízkou 
osobou 
 
audio (CD, rádio...) 
 
dieťa nemá najobľúbenejšiu 
rozprávku 
 
Total 

69 
 
6 
 
1 
 
44 
 
 
5 
 
10 
 
 
135 

51,2 
 
4,4 
 
0,7 
 
32,6 
 
 
3,7 
 
7,4 
 
 
100,0 

51,2 
 
4,4 
 
0,7 
 
32,6 
 
 
3,7 
 
7,4 
 
 
100,0 

51,2 
 
55,6 
 
56,3 
 
88,9 
 
 
92,6 
 
100,0 
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Tab. č. 16: Typ rozprávky v závislosti od veku 

 

 
 
Tab. č. 17: Frekvencia čítania 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

min. 4x týždenne 

1-3x týždenne 

min. 1x mesačne 

menej ako 1x mesačne 

nikdy 

Total 

51 

39 

28 

11 

6 

135 

37,8 

28,9 

20,7 

8,1 

4,4 

100,0 

37,9 

28,9 

20,7 

8,1 

4,4 

100,0 

37,9 

66,8 

87,5 

95,6 

100,0 

 

 

 
Tab. č. 18: Frekvencia čítania ďalšou osobou 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

min. 4x týždenne 

1-3x týždenne 

min. 1x mesačne 

menej ako 1x mesačne 

nikdy 

Total 

11 

48 

45 

27 

4 

135 

8,1 

35,6 

33,3 

20,0 

3,0 

100,0 

8,1 

35,6 

33,3 

20,0 

3,0 

100,0 

8,1 

43,7 

77,0 

97,0 

100,0 

  

 
 
 

 
 

Typ najčastejšie počúvaných rozprávok 

nové, 
moderné 
rozpráv. 

bez 
ilustrácií 

 
nové, 

moderné 
rozpráv. 
s ilus. 

kratšie, 
zjednodušené 
verzie 
klasických 
rozprávok bez 
ilus. 

kratšie, 
zjednoduš. 
verzie 
klasických 
rozprávok 
s ilus. 

dlhé, 
klas. 
verzie 
bez 
ilus. 

dlhé, 
klas. 
verzie 
s ilus. 

neviem, 
je mi to 
jedno 

 
 
iné 

Vek     3 

           4 

           5 

           6 

           7 

           8 

           9       

         10      

         11 

         12 

0 

0 

1 

1 

0  

1  

1 

0 

0  

0 

7 

6 

5 

6 

4 

3 

1 

1 

0 

1 

1 

2 

0  

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

15 

15 

4 

6 

3 

1 

2 

4 

0  

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

3 

4 

3 

1 

1 

2 

1 

0  

0  

1 

3 

4 

1 

4 

1 

2 

0  

1 

0  

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0  

1 
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Tab. č. 19: Čas 

 

  
Frequency 

 
Percent 

Valid Percent Cumulative 
Percent 

menej ako 15 min 

16-30 min 

31-45 min 

46-60 min 

viac ako hodinu 

nečítam, nerozprávam 

Total 

25 

70 

26 

4 

4 

6 

135 

18,5 

51,8 

19,3 

3,0 

3,0 

4,4 

100,0 

18,5 

51,8 

19,3 

3,0 

3,0 

4,4 

100,0 

18,5 

70,3 

89,6 

92,6 

95,6 

100,0 

 

 

 
Tab. č. 20: Čas a vek 

 

 
 

Vek detí 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

čas                     menej ako 15 min 

                                       16-30 min 

                                       31-45 min 

                                       46-60 min 

                              viac ako hodinu 

                   nečítam, nerozprávam 

6 

16 

4 

0 

2 

1 

5 

19 

5 

1 

1 

1 

3 

8 

3 

0 

0 

0 

5 

10 

5 

0 

0 

0 

1 

5 

2 

2 

1 

1 

3 

4 

2 

0 

0 

1 

1 

3 

2 

1 

0 

0 

1 

3 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

1 

 

 
Tab. č. 21: Osoba, ktorá dieťaťu číta najčastejšie 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

matka 

otec 

starí rodičia 

starší súrodenec 

učiteľ/ka,opatrovateľ/ka 

nikto 

dieťa si číta samé 

iné 

Total 

81 

20 

14 

3 

7 

1 

8 

1 

135 

60,0 

14,8 

10,4 

2,2 

5,2 

0,7 

5,9 

0,7 

100,0 

60,0 

14,8 

10,4 

2,2 

5,2 

0,7 

5,9 

0,7 

100,0 

60,0 

74,8 

85,2 

87,4 

92,6 

93,3 

99,3 

100,0 
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Tab. č. 22: Hovorenie o pocitoch, príbehu, postavách 

 

 
 

 
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

áno, hovoríme spolu vždy 

áno, ale len keď je to potrebné 

áno, občas 

nie, len výnimočne 

nie, nikdy 

rozprávky nečítam/nerozpr. 

Total 

47 

56 

18 

6 

2 

6 

135 

34,8 

41,5 

13,4 

4,4 

1,5 

4,4 

100,0 

34,8 

41,5 

13,4 

4,4 

1,5 

4,4 

100,0 

34,8 

76,3 

89,7 

94,1 

95,6 

100,0 

  

 


