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1 Úvod 

Téma své diplomové práce �tená�ská popularita postav v Harry 
Potterovi u žák� 6. ro�ník� ZŠ a student� 1. ro�. SŠ  jsem si vybrala z toho 
d�vodu, že m� oblast literatury pro d�ti a mládež i celková problematika 
d�tského �tená�ství velmi zajímá a že se také úzce vztahuje k oboru �eský 
jazyk a literatura, který studuji. Diplomová práce mi umožní odhalit nejen 
nové teoretické poznatky v oblasti d�tského �tená�ství, ale tyto poznatky budu 
moci použít také v pedagogické praxi, tedy p�i výuce �eského jazyka a 
literatury na základní �i st�ední škole. 

Problematika d�tského �tená�ství byla zkoumána jak v minulosti, tak je 
zkoumána i v sou�asnosti mnoha literárními odborníky. Mezi 
nejvýznamn�jšími lze jmenovat nap�íklad Otokara Chaloupku, Janu 
Marhounovou, Jaroslava Tomana, Aleše Hamana, Stanislavu Urbanovou a 
v neposlední �ad� také Ladislavu Lederbuchovou, kte�í se zabývali 
problematikou d�tského �tená�ství a jejím odrazem v literární výchov�
z r�zných hledisek. Jejich studie však nebyly aplikovány na dílo, které bylo 
v dob� zkoumání aktuální a které ješt� nebylo za�azeno do u�ebnic literární 
výchovy ani do kánonu d�tské literatury. A práv� z t�chto d�vod� jsem se 
rozhodla zkoumat problematiku d�tského �tená�ství ve spojitosti s dílem 
dokon�eným p�ed pouhými dv�ma roky, tedy v roce 2008, které má mimo 
jiné také zna�ný kulturní a spole�enský dopad na vývoj d�tské literatury i 
samotného sou�asného d�tského �tená�e. Takovým dílem je práv� dílo Harry 
Potter od autorky J. K. Rowlingové. 

Práci jsem zam��ila na problematiku d�tského �tená�ství a interpretaci 
textu, a proto nebude dílo J. K. Rowlingové podrobn� analyzováno z hlediska 
literární teorie. V diplomové práci bude využito p�edevším jeho popularity a 
jeho literárn� - kulturního dopadu, které na dnešní d�tské �tená�e bezesporu 
má. 

Vzhledem k tomu, že se literární obec podrobn�jšímu studiu tohoto 
literárního díla zatím nev�novala, a není tedy možné zkoumat problematiku 
popularity Harryho Pottera pouze na základ� studia literatury a odborných 
publikací, nabízí se jako nejvhodn�jší nástroj bádání výzkumné šet�ení. To 
umožní proniknout do problematiky hloub�ji a zárove	 odhalí doposud 
neznámé skute�nosti, které budou základem pro vyvození záv�r�. Hlavním 
t�žišt�m diplomové práce tedy bude kvalitativn�-kvantitativní výzkumné 
šet�ení, které bude realizováno na vybraném vzorku respondent� ze 
základních a st�edních škol. Jako hlavní metoda výzkumu byl vybrán 
dotazník, který umož	uje nejen získání kvantitativních, ale i kvalitativních 
dat. 

Cílem diplomové práce a jejího výzkumu je tedy odhalit, jaký vliv má 
popularita díla J. K. Rowlingové a jeho postav na interpretování konkrétního 
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textu u d�tských �tená��. Tato problematika bude sledována skrze vnímání 
literárních postav v úryvku. Díky tomu, že je dílo mezi d�tskými �tená�i tak 
známé, je možné p�edpokládat, že v�tšina �tená�� je s p�íb�hem i s rolí a 
vystupováním postav v p�íb�hu obeznámena. V rámci výzkumu proto bude 
k interpretaci vybrán takový úryvek, ve kterém nebudou postavy vystupovat 
ve svých typických rolích. Následn� bude pozorována reakce d�tských 
�tená�� na tuto situaci a p�ednostn� se bude sledovat, jak d�tští �tená�i 
hodnotí hierarchii postav v úryvku, na základ� �eho si vytvá�ejí vztahy 
k literárním postavám a jak vnímají postavu hlavního hrdiny v úryvku. Na 
základ� analýzy získaných dat pak budou vyvozeny pat�i�né záv�ry, tedy zda 
jsou d�tští �tená�i schopni vnímat text nezávisle na knižní p�edloze, �i zda 
jsou knižní p�edlohou a celkovou popularitou díla natolik ovlivn�ni, že se od 
n�ho nedokáží odpoutat. Výsledná zjišt�ní pak budou aplikována do praxe. 
 Výzkum bude sledovat d�tské �tená�e nejen jako homogenní celek, ale 
bude se zaobírat také porovnáváním jednotlivých skupin, tedy �tená�� 6. t�íd 
základní školy a �tená�� 1. ro�níku st�ední školy. V n�kterých oblastech 
výzkumu budou sledovány také rozdíly v rámci pohlaví �tená��. Pokud to 
charakter výsledk� jednotlivých cílových skupin a míra jejich rozdílnosti 
dovolí, budou z výzkumu vyvozeny obecn�jší záv�ry.  

V rámci výzkumného šet�ení je také nutné definovat používané pojmy a 
objasnit výchozí p�edpoklady. Z tohoto d�vodu bude v úvodních kapitolách 
diplomové práce v�nován prostor informacím, které dokládají/podporují
p�edpoklady o popularit� Harryho Pottera a popularit� jeho p�átel. Dále bude 
v�nována pozornost poetice literární postavy, jelikož pojetí a vnímání 
literárních postav je základem pro interpretaci textu, a zárove	 tedy pro celé 
výzkumné šet�ení. Poetice literární postavy se v�novali nap�íklad Milena 
Šubrtová, která se literární postavou zabývala také ve spojitosti  s procesem 
literárn�výchovné komunikace, Bohumil Fo�t, Karel Hausenblas a  Daniela 
Hodrová a práv� z jejich pojetí se bude v  diplomové práci vycházet. 

Diplomová práce by tedy m�la odhalit, do jaké míry jsou d�tští �tená�i 
dílem J. K. Rowlingové ovlivn�ni a jak se tento vliv projevuje p�i práci 
s konkrétním textem. Na základ� zjišt�ných skute�ností pak bude možné 
vyvodit, jakým zp�sobem se dá p�istupovat k dílu o Harry Potterovi v rámci 
výuky �eského jazyka a literatury. 



8

2 Popularita Harryho Pottera 

V diplomové práci i v její výzkumné �ásti se vychází z p�edpokladu, že 
je dílo J. K. Rowlingové u d�tských �tená�� zna�n� populární; je proto nutné 
tento p�edpoklad alespo	 �áste�n� doložit. V této kapitole budou uvedeny 
informace, které dosv�d�ují, že Harry Potter, jeho p�íb�h i jeho p�átelé jsou 
jak ve sv�te, tak i u nás opravdu populární. Tuto problematiku je možné 
studovat nejen s ohledem na �tená�ské žeb�í�ky oblíbenosti, ale také se 
z�etelem k �innosti zábavního i mediálního pr�myslu, který se na fenoménu 
Harryho Pottera také významn� podílí. Pozornost proto bude v�nována jak 
knižní, tak filmové verzi i dalším mediálním produkt�m. 

Informace jsou �erpány p�evážn� z internetových zdroj� a z 
publikovaných �lánk�, které se r�zným oblastem souvisejícím s Harry 
Potterem v�nují, a dále také z životopisného díla autorky J. K. Rowlingové. 
Zdroje jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

2.1  Dílo J. K. Rowlingové 

P�íb�h o Harry Potterovi je zachycen v sedmidílné sáze, jejíž autorkou 
je britská spisovatelka J. K. Rowlingová. Ve Velké Británii vychází první díl 
potterovské ságy Harry Potter a Kámen mudrc� v roce 1997 a poslední díl 
Harry Potter a relikvie smrti v roce 2007, autorka tedy stvo�ila p�íb�h b�hem 
pouhých deseti let. Do �eské republiky se Harry Potter poprvé dostává až 
v roce 2000, kdy p�eklad prvního dílu, jehož autorem je Vladimír Medek, 
vydává nakladatelství Albatros. Díky velkému �tená�skému ohlasu pak 
p�eklady dalších díl�, na nichž se podílí již i Pavel Medek, rychle následují a 
b�hem let 2000 a 2001 tak vychází další t�i díly. Na pátý, šestý a sedmý díl 
série pak �eští �tená�i už netrp�liv� �ekají spole�n� s fanoušky na celém sv�t�
a �eské verze posledních t�í díl� se na náš trh dostávají s minimálním 
možným zpožd�ním od vydání anglického originálu. 

K p�vodním sedmi díl�m série je však nutné p�i�adit i další t�i 
dopl	kové publikace, Bajky Barda Beedleyho, Famfrpál v pr�b�hu v�k� a 
Fantastická zví�ata a kde je najít, které se ke sv�tu Harryho Pottera úzce 
vztahují a které celkovou literární mystifikaci úsp�šn� podporují. 

Jak tedy p�íb�h Harryho Pottera stru�n� charakterizovat? Jedná se o 
p�íb�h, který je ur�en mladším i starším �tená��m. P�vodním zám�rem 
autorky totiž bylo, aby soub�žn� s hlavní postavou stárli i sami �tená�i, a 
proto i jednotlivé díly uzp�sobila p�edpokládanému v�ku �tená��. Každá 
kniha popisuje jeden rok v život� hlavního hrdiny, který se odehrává 
v prost�edí internátní kouzelnické školy. V prvním díle je Harrymu a jeho 
spolužák�m 11 let, v šestém se na konci blíží k 17. narozeninám. Zatímco 
po�áte�ní díly mají spíše charakter pohádky a detektivního dobrodružství, 
s p�ibývajícími díly i s p�ibývajícím v�kem hlavního hrdiny se d�j i zápletka 
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knihy dostávají do složit�jších rovin, za�ínají být temn�jší a postavy se 
za�ínají zaobírat i vážn�jšími životními otázkami. 

Za�adit dílo J. K. Rowlingové žánrov� není úpln� nejsnadn�jší, jelikož 
se v n�m kombinuje hned n�kolik literárních žánr�. Do pop�edí nejvíce 
vystupuje žánr autorské pohádky a p�íb�hu s d�tským hrdinou, zárove	 však 
není možné p�ehlédnout ani prvky fantasy literatury, dobrodružné literatury a 
�áste�n� také detektivky. Autorka však dokázala tyto žánry umn� propojit, a 
vznikl tak p�íb�h opravdu d�mysln� propracovaný a pro �tená�e bezesporu 
velmi poutavý. 

P�íb�h nabízí �tená��m možnost pohlédnout do fantastického sv�ta, ve 
kterém mají oby�ejní lidé jako oni nadp�irozené schopnosti, mohou �arovat a 
kouzlit. Velmi p�itažlivá je však skute�nost, že fantastický sv�t nežije svým 
vlastním životem, jak je to nap�íklad v p�íb�zích J. R. R. Tolkiena, ale je 
v p�íb�hu konfrontován s reálným sv�tem, tedy se sv�tem naší sou�asnosti. 
Z našeho sv�ta také pochází sám hlavní hrdina p�íb�hu. Ten není vykreslen 
jako typický hrdina, který by disponoval pouze dokonalými a ideálními 
vlastnostmi, ale je i p�es svou nadp�irozenost a výjime�nost oby�ejným 
chlapcem, který prožívá b�žné problémy, starosti a radosti svého v�ku. Spolu 
s ním pak m�že �tená� zažívat známé pocity nedostate�nosti, touhu za�adit se 
do spole�nosti svých vrstevník� a prokázat spole�nosti užite�né služby. Harry 
Potter se tedy zdá být ideálním hrdinou pro sou�asné d�tské �tená�e. Samotná 
zápletka p�íb�hu, tedy boj dobra se zlem, není nijak originální. Dalo by se 
dokonce �íci, že toto téma je velmi typické pro žánr pohádky i pro žánr 
fantasy literatury. I p�esto však autorka Harryho Pottera dokázala k tématu 
p�istoupit velmi origináln� a pomocí p�íb�hu hlavního hrdiny a jeho prožitých 
dobrodružství ho atraktivn� zprost�edkovala svým �tená��m. 

I p�esto, že n�kte�í literární kritikové vytýkají dílu jeho 
p�ekombinovanost, �asté �erpání z jiných literárních d�l, nedostatek 
významových p�esah� a konotací, n�kte�í ho pokládají za literaturu brakovou, 
nebo dokonce za literaturu nebezpe�nou, není možné knihám o Harry 
Potterovi up�ít jejich originalitu, �tená�skou atraktivitu a oblíbenost. 

2.2  Knižní úsp�chy 

Úsp�šnost knih J. K. Rowlingové je možné doložit hned n�kolika 
r�znými zp�soby – po�tem celosv�tových p�eklad�, po�tem prodaných 
výtisk�, získáním množství r�zných knižních a literárních ocen�ní �i 
umíst�ním v žeb�í�cích �tená�sky nejoblíben�jších knih. 

Potterovská sága vyšla až doposud ve 200 zemích a byla p�eložena do 
67 sv�tových jazyk� a za�adila tak autorku série mezi nejvíce p�ekládané 
autory všech dob. Dílo bylo p�eloženo i do takových jazyk�, jako je nap�íklad 
hindština, bengálština, velština, urdština �i dokonce latina a stará �e�tina. U 
staré �e�tiny se dokonce jedná o nejdelší vydané dílo od t�etího století p�.n.l. 
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Knihy mají i speciální americkou verzi s lehce upraveným slovníkem u 
výraz�, které se v britské a americké angli�tin� liší. Vzhledem k tomu, že 
oficiální p�eklady nebylo možné z d�vod� utajení provést d�íve než po vydání 
originální verze, a docházelo tak ke zna�nému prodlení, které nebylo 
fanoušk�m po chuti, stal se Harry Potter také jednou z nejvíce prodávaných 
anglických knih v neanglicky mluvících zemích po celém sv�t�.  

Sága o Harry Potterovi se stala nejprodávan�jší sérií v celé knižní 
historii; celosv�tov� se jí prodalo více než 400 milion� výtisk�. Pro 
zajímavost je možné zmínit, že p�i vydání šestého dílu Harry Potter a princ 
dvojí krve bylo v prvních 24 hodinách po vydání prodáno celosv�tov� tém��
dev�t milion� kopií a p�i vydání sedmého, záv�re�ného dílu Harry Potter a 
relikvie smrti dosáhl prodej dokonce po�tu jedenácti milion� kopií, a to jenom 
ve Velké Británii a ve Spojených státech. Ve Spojených státech si sedmý díl 
série objednalo v p�edstihu dokonce více než milion p�íznivc� a fanoušk�. U 
nás je možné doložit oblíbenost knih J. K. Rowlingové díky žeb�í�k�m 
prodeje zve�ejn�ným Svazem �eských knihkupc� a nakladatel�. Na jejich 
internetových stránkách jsou uvedeny žeb�í�ky z let 2002 až 2010, které 
ukazují, že v každém roce, kdy byl vydán nový díl Harryho Pottera, se tento 
díl umístil na první p�í�ce neprodávan�jších knih d�tské literatury. Co se týká 
prodeje prvních �ty� díl� série, které byly vydány v letech 2000 a 2001, je 
možné pouze �íci, že v roce 2002, kdy byl žeb�í�ek prodeje poprvé zve�ejn�n, 
se všechny tyto tituly umístily mezi prvními patnácti neprodávan�jšími 
d�tskými knihami, p�i�emž Harry Potter a Kámen mudrc� obsadil místo 
první.  

Z knižních a literárních ocen�ní, které autorka Harryho Pottera za celou 
knižní ságu získala, je možné uvést nap�íklad následující: britská cena za 
d�tskou literaturu Nestlé Smarties Book Prize (1997, 1998, 1999), skotská 
cena Scottish Arts Council Book Awards (1999 a 2001), významné britské 
ocen�ní v kategorii d�tské literatury Whitbread children's book of the year 
award (1999). V roce 2000 byl Harry Potter a v�ze� z Azkabanu nominován 
na nejlepší kniha v rámci cen Hugo Awards, které každoro�n� oce	ují díla 
science fiction a fantasy literatury, a v roce 2001 tuto cenu získal �tvrtý díl 
série Harry Potter a Ohnivý pohár. V roce 2006 získal šestý díl série British 
Book Award, což je cena, kterou získává �tená�sky nejoblíben�jší kniha ve 
Velké Británii. Další ocen�ní zahrnují nominaci na �estné uznání za literární 
p�ínos Carnegie Medal (1997), nominaci na Guardian Children's Award 
(1998), a další �etná za�azení do seznamu nejvíce pozoruhodných a 
uznávaných knih, které zve�ejnila nap�íklad Americká knihovnická asociace, 
dále celosv�tov� uznávané noviny New York Times a nemén� známý �asopis 
Publishers Weekly.  

V �eské republice se série o Harry Potterovi stala v rámci ankety Moje 
kniha, kterou vyhlásil v roce 2004 Svaz knihovník� a informa�ních 
pracovník� �eské republiky, nejoblíben�jší knihou sou�asnosti a porazila tak 
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nap�íklad �eská klasická díla Saturnin a Babi�ka �i dlouhodob� populární 
zahrani�ní tituly Pán Prsten�, Egyp�an Sinuhet �i Malý princ. 

2.3  Filmové a mediální úsp�chy 

Popularita knížek o Harry Potterovi zaujala samoz�ejm� i filmový 
pr�mysl, jehož zástupci J. K. Rowlingovou vzáp�tí po úsp�chu prvních dvou 
díl� oslovili, a v roce 1998 tak získalo studio Warner Bros. Pictures licenci a 
povolení všechny vydané i budoucí knižní díly série filmov� ztvárnit. J. K. 
Rowlingová si však jako podmínku kladla nejen spolupráci na filmovém 
scéná�i, ale také zachování britského rázu p�íb�hu. Odmítla, aby se film 
natá�el ve Spojených státech a aby do n�j byli obsazeni ameri�tí herci, a proto 
se všechny filmové díly natá�ely p�evážn� ve Velké Británii a s britskými 
p�edstaviteli. 

Filmové zpracování prvního dílu bylo do kin uvedeno v roce 2001 a 
vzáp�tí se stalo komer�ním úsp�chem. Každou další filmovou premiéru 
jednotlivých díl� pak p�edcházela obrovská reklamní kampa	, která m�la 
stejn� tak jako u knižních vydání ohromný úsp�ch. V roce 2010 bylo uvedeno 
filmové zpracování první �ásti sedmého dílu a na premiéru záv�re�né �ásti 
celé série se stále ješt� �eká. Ta prob�hne 7. 7. 2011 v Londýn� a 14.7. 2011 
v �eské republice. Filmová zpracování však získala uznání nejen mezi 
fanoušky Harryho Pottera, ale byla i velmi p�ízniv� p�ijata filmovými kritiky. 

Dosavadních sedm snímk� o Harry Potterovi a jeho p�átelích dosáhlo 
celkových tržeb kolem 6,4 miliardy dolar�, tedy 113 miliard korun, což 
dokonce p�ekonalo celkové tržby film� o agentu Jamesi Bondovi a také série 
Hv�zdných válek, které jsou pokládány za jedny z komer�n� nejúsp�šn�jších 
film�. Úsp�šnost filmových zpracování lze doložit také tím, že jednotlivé díly 
získaly v minulých letech n�kolik nominací na Oscary, a to v technických a 
hudebních kategoriích, na zlatou sošku však žádný z nich nedosáhl. 
V letošním roce 2011 však byla Harry Potterovi ud�lena cena BAFTA, která 
je britskou obdobou amerických Oscar�. Ocen�ní za významné p�isp�ní 
britské kinematografii a britskému filmovému pr�myslu p�evzali spole�n� s 
producentem série Davidem Heymanem a autorkou p�íb�h� J. K. 
Rowlingovou také p�edstavitelka Hermiony Ema Watsonová a p�edstavitel 
Rona Rupert Grint.   
 Vznikajícího fenoménu Harryho Pottera však nevyužil pouze filmový 
pr�mysl, ale také komer�ní a mediální pr�mysl. Ten se podílel na obrovských 
reklamních kampaních, které propagovaly vydání nových knižní díl� i 
uvedení nových filmových díl� do kin a které úsp�šnost a popularitu Harryho 
Pottera ješt� více podporovaly. Z Harryho Pottera a jeho p�átel tak tento 
pr�mysl vytvo�il prodejní zboží. Na trhu je možné nalézt nep�eberné množství 
artikl� spojených s Harry Potterem – od r�zných verzí knižního vydání, p�es 
kouzelnické h�lky a Harryho oblíbené cukrovinky, až po po�íta�ové, deskové 
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a mobilní hry. �tená�i si krom� filmových verzí na DVD mohou zakoupit 
také audio nahrávku všech sedmi díl� na CD.  

Spole�nost Universal and Warner Brothers však zašla ješt� dále a 
v �ervnu 2010 dokonce otev�ela zábavní park The Wizarding World of Harry 
Potter (Kouzelnický sv�t Harryho Pottera). Zde je možné nejen navštívit hrad 
Bradavice, ve kterém Harry Potter a jeho p�átelé strávili sedm let studií, �i 
zalétat si na košt�ti, ale také koupit si kouzelnickou h�lku u Ollivendera a 
vyzkoušet si, jak chutná máslový ležák v hostinci U T�í koš
at. Fanoušci jsou 
zábavním parkem naprosto nadšeni a zábavní pr�mysl tak z fenoménu Harry 
Pottera t�ží i nadále. 

2.4  Fanoušci Harryho Pottera 

Fanouškovská základna Harryho Pottera není silná pouze v 
anglosaském sv�t�, ale také u nás i v jiných �ástech sv�ta. Harryho 
obdivovatelé si samoz�ejm� nejen kupují knihy a filmy, ale po�ádají a ú�astní 
se i r�zných spole�ných akcí. Na internetu je možné najít nep�eberné 
množství odkaz� na r�zné �lánky, blogy, diskuze a fankluby, které se 
potterovské tematice v�nují.  

�eští fanoušci se také ú�astní tzv. fanfiction, což je psaní vlastních 
p�íb�h� inspirovaných sv�tem Harryho Pottera. Jedním z nejslavn�jších a 
nejpoveden�jších výtvor� u nás je „Harry Potter a Pán smrti“ (alternativa k 6. 
dílu), který �ítá p�es dva tisíce stran a má tém�� sto kapitol. Na n�j pak 
navazuje pokra�ování s názvem „Harry Potter a Pán Pána smrti“.  

Velké množství fanoušk� Harryho Pottera se také schází v tzv. 
internetových školách, kde se sami stávají studenty školy �ar a kouzel 
v Bradavicích. Takovéto školy jsou zpravidla založeny na následujícím 
principu: každý hrá� si vytvo�í svou postavu, s tou pak navšt�vuje školní 
prost�edí zobrazené v podob� „chatovacích místností“ a zažívá s ní a 
s ostatními postavami r�zná dobrodružství. Jedním z nejv�tších takových 
projekt� je v �eské republice projekt Hogwarts Online CZ, dále nap�íklad E-
Bradavice, Hogwarts.cz, Hrad Bradavice aj. Krom t�chto projekt� u nás 
funguje i projekt pon�kud odlišný, zvaný Život v Bradavicích, který se 
dokonce odehrává v interaktivním grafickém prost�edí.  

Z výše uvedených informací tedy jasn� vyplývá, že je Harry Potter 
oblíbená postava po celém sv�t�, že zájem o jeho p�íb�h a p�íb�h jeho p�átel 
je opravdu veliký a že se tento literární hrdina stává opravdu fenoménem 
dnešní doby. Na popularit� se samoz�ejm� podílí i komer�ní a zábavní 
pr�mysl, ale samotnému knižnímu p�íb�hu, který stojí u zrodu všeho a který 
se stal vlastn� základním kamenem popularity, nelze up�ít nejvýznamn�jší 
podíl. Díky tomu je možné vycházet z tohoto p�edpokladu v diplomové práci 
a v jejím výzkumu. 



13

3 Poetika literární postavy 

V diplomové práci i v její výzkumné �ásti se pracuje p�evážn�  
s pojmem „literární postava“, ke kterému se p�istupuje jednak v rámci 
interpretace textu a jednak v rámci vliv� na vnímání d�tských �tená��. 
Samotná práce se  totiž zabývá p�edevším tím, jak d�tští �tená�i vnímají 
jednotlivé postavy v p�íb�hu Harryho Pottera a jak jsou p�i svém chápání 
ovliv	ováni jejich vyobrazením v knižní a filmové p�edloze, respektive jakým 
zp�sobem na n� p�sobí jejich popularita. Z tohoto d�vodu je nutné se pojmu 
„literární postava“ v�novat podrobn�ji a uvést v rámci práce jeho podrobnou 
charakteristiku. V této kapitole proto bude v�nován prostor teorii literární 
postavy, která bude uvád�na s odkazem na odbornou literaturu.  

U literární postavy bude uvedena nejprve její definice, dále její 
vymezení v rámci tematického plánu p�íb�hu, její funkce v p�íb�hu, její druhy 
a typy, její prezentace v p�íb�hu, její charakteristika a stru�n� také její vývoj 
v historickém kontextu. Nakonec bude pojem „literární postava“ aplikován 
na literární výchovu a bude uvedeno, �emu je nej�ast�ji v�nována pozornost 
p�i interpretaci literární postavy ve výuce. 

3.1  Definice literární postavy a její vymezení v rámci p�íb�hu 

Postava jako literární pojem bývá vymezena r�znými zp�soby, a proto 
je možné nalézt v odborné literatu�e hned n�kolik rozdílných definic. Podle 
L. Lederbuchové (2002, 245) je literární postava „obraz �lov�ka v literárním 
díle“, „hlavní tematická kategorie díla“ a „významná složka v kompozici 
syžetu d�l epických i dramatických“. J. Peterka (2006, 156) chápe literární 
postavu jako „každou bytost, která ú�inkuje v rámci p�íb�hu...“. P�íb�hy totiž 
podle J. Peterky bez postav neexistují. D. Hodrová (2001, 519) nazývá 
postavu „prvkem literárního díla epického a dramatického, který prostupuje 
všechny jeho roviny �i složky a z�eteln�ji než jiné jeho prvky ukazuje jejich 
propojenost“. I p�esto, že se jednotlivé definice na první pohled liší, je možné 
v nich najít hlavní spole�né prvky a odvodit tak, co je v rámci definice 
postavy nejd�ležit�jší. Postava je tedy nej�ast�ji chápána jako obraz lidské 
bytosti a jako d�ležitá sou�ást výstavby literárního díla a jeho p�íb�hu. 

V rámci definice pojmu je také nutné stanovit jednotné názvosloví. 
V odborné literatu�e je možné nalézt n�kolik názv� vztahujících se k obrazu 
�lov�ka v literárním díle, z nichž se nej�ast�ji objevují termíny literární 
postava, literární charakter, literární hrdina a protagonista p�íb�hu. Ne 
všechny jsou však považovány za zcela vyhovující, a proto je nutné vybrat 
ten, který je obecn� pokládán za nejvhodn�jší. Jak uvádí J. Hrabák a V. 
Št�pánek (1987, 71), název literární hrdina není úpln� p�íhodný, jelikož ne 
vždy je v rámci postavy zobrazen „�lov�k s opravdu hrdinskými nebo alespo�
kladnými povahovými rysy“. Z toho d�vodu se „lépe hodí termín charakter, 
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který je �asto užíván, a ješt� lépe termín literární postava; slovo „charakter“ 
má totiž v p�vodním slova smyslu užší význam, protože ozna�uje vlastn� jen 
povahu �lov�ka“ (tamtéž, 71). Pojem protagonista p�íb�hu se zase vztahuje 
spíše k hlavnímu hrdinovi p�íb�hu a ne k jakékoli postav�, která se v p�íb�hu 
vyskytuje. Z t�chto d�vod� bude v následujících kapitolách užíván p�ednostn�
pojem literární postava. 

P�i vymezení literárních postav v rámci p�íb�hu je možné vycházet z 
pojetí K. Hausenblase (1971, 116). Ten v tematickém plánu p�íb�hu rozlišuje 
t�i hlavní oblasti: d�j, postavy a prost�edí. Z tohoto pojetí tedy vyplývá, že 
literární postava je jednou z hlavních tematických kategorií díla, která 
zaujímá ve výstavb� textu jednu z nejd�ležit�jších rolí. K Hausenblas dále 
uvádí, že mezi postavami, prost�edím a d�jem existuje vzájemná závislost, p�i 
níž se jednotlivé složky vzájemn� prostupují, podmi	ují a dopl	ují: d�j se 
nap�íklad rozvíjí jednáním a akcemi postav a m�že být chápán jako „�et�z 
vzájemn� vázaných událostí vznikajících zm�nami mezi vztahy postav“
(tamtéž, 116), ale také výstavba postav probíhá pod zna�ným vlivem d�je 
apod. Dominantní postavení pak m�že mít v p�íb�hu kterákoli složka, p�i�emž 
dominance d�je a postav se uplat	uje mnohem �ast�ji než dominance 
prost�edí. Bez literárních postav by se tedy epický, dramatický a v n�kterých 
p�ípadech i lyrický p�íb�h nemohl odehrávat. 

3.2  Literární postava a její funkce  

Literární postava, která je zpravidla ur�ena svým jménem a která 
p�edstavuje téma �lov�ka, umož	uje autorovi p�ekra�ovat jeho osobnost a 
vnímat realitu jiným zp�sobem. Jak uvádí J. Peterka (2006, 156), autor m�že 
p�i tvo�ení r�zných postav modelovat a zkoumat odlišné postoje, pohlížet na 
sv�t o�ima druhého pohlaví, jiné generace, jiné sociální skupiny, jiné 
historické doby, ale také o�ima zví�ete, monstra, outsidera apod. 

Postavy jsou d�ležitým tematickým prvkem u d�jových literárních 
druh� – epiky a dramatu. I lyrika však m�že pracovat s literárními postavami. 
„Obdobou postavy v lyrice je lyrický subjekt, v lyrice narativního typu se 
objevují portréty postav (Naše paní Božena N�mcová, Maminka, Píse� o 
Viktorce) nebo jejich rozvinuté promluvy (Masterova Spoonriverská 
antologie, poezie J. Kolá�e)“ (tamtéž, 156). Zatímco v lyrice bývá 
exponována nej�ast�ji jen jedna postava, v epice i dramatu jich musí být 
n�kolik, protože se d�j rozvíjí jako konflikt mezi danými postavami. Po�et 
postav není ani v epice ani v dramatu nijak omezen; �ím více se však 
v p�íb�hu objeví postav, tím se nárok na �tená�e zvyšuje. Velké množství 
postav také klade nároky na autorovu schopnost postavy dob�e vykreslit a 
zárove	 je mezi sebou provázat tak, aby se �tená� dokázal v d�ji a v jejich 
vztazích orientovat.  
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Funkce postav mohou být v p�íb�hu r�zné. Postava m�že být 
v p�íb�hu hybatelem veškerého d�ní nebo m�že být naopak pouze jeho 
pasivní sou�ástí. Postava m�že být v d�ji p�ítomná a sama se tak na n�m 
podílet, nebo se m�že objevovat pouze retrospektivn� v promluvách a 
vzpomínkách ostatních postav a do d�je tak nemusí v�bec zasahovat. Postava 
sama m�že mít také v p�íb�hu funkci konstruk�ní, tzn. m�že se stát samotným 
vyprav��em; vyprav�� m�že v d�ji z�stávat pouhým pozorovatelem a 
zprost�edkovatelem událostí, nebo se m�že sám do d�je za�le	ovat, a podílet 
se tak na jeho pr�b�hu (nap�. v postmoderní literatu�e). Postavy plní v rámci 
p�íb�hu r�zné role, které jsou pro p�íb�h také velmi d�ležité. V moment�, kdy 
jednotlivé postavy své role zaujmou, vzniká v p�íb�hu konflikt a �tená�e poté 
zajímá, jak se postava své role zhostí a který z potenciálních zp�sob� reakce 
na situaci pak vybere. N�které postavy mohou svoji roli v p�íb�hu sdílet 
s ostatními postavami, jiné naopak plní v rámci p�íb�hu rolí více. 

3.3  Druhy literárních postav 

V rámci této problematiky se bude vycházet primárn� z pojetí J. 
Peterky (2006, 157), který se druh�m literárních postav podrobn� v�nuje. Ve 
své publikaci rozd�luje literární postavy z n�kolika hledisek: podle d�ležitosti 
v p�íb�hu, etické funkce, stylizace vztahu k realit�, pom�ru k d�ji a 
konstelace. 

Podle d�ležitosti v p�íb�hu se postavy d�lí na hlavní a vedlejší, 
p�i�emž hlavní postava bývá �asto nazývána také hrdina �i protagonista 
p�íb�hu a vedlejším postavám se �íká epizodní. Hlavní postava je pro p�íb�h 
klí�ová a vstupuje do úst�edního konfliktu d�je, zatímco postavy vedlejší 
mívají v rámci p�íb�hu spíše roli epizodní. Hierarchie postav však nemusí být 
v p�íb�hu vždy jednozna�ná. V n�kterých p�íb�zích m�že být dokonce 
nemožné hlavní postavu identifikovat, jelikož d�j m�že být vykreslen tak 
mnohovrstevnat� a komplikovan�, že se postavení jednotlivých postav m�že 
r�zn� prolínat. V jiných typech p�íb�h� se m�že hlavní postava také pr�b�žn�
m�nit; postavy, které v p�íb�hu zaujímají primárn� vedlejší roli, se mohou 
díky p�íznivému vývoji dostat až na vrchol hierarchie nebo se na scén� m�že 
objevit postava zcela nová, která se vzáp�tí stává postavou hlavní, �ímž se 
sm��ování p�íb�hu m�že diametráln� zm�nit. I samotná d�ležitost postav 
m�že mít n�kolik úrovní; postavy vedlejší, které se v p�íb�hu objeví pouze 
v jedné �i dvou scénách, mohou být pro vývoj událostí nepostradatelné �i 
mohou mít d�ležitý symbolický význam v rámci celého p�íb�hu. Tím se pak 
jejich d�ležitost zna�n� zvyšuje. 

Z hlediska etické funkce lze rozlišovat postavy kladné a záporné, 
p�ípadn� neutrální. „Kladná postava zosob�uje p�evahu dobra (m�že p�itom 
být navenek nelíbivá), v rámci fik�ního sv�ta postavy moráln� p�evyšuje, její 
konstrukci slouží idealizace. Záporná postava vyjad�uje p�evahu zla (m�že 
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být p�itom naopak „záludn�“ krásná, sv�dná), moráln� stojí pod úrovní 
ostatních postav, její konstrukci slouží karikování“ (J. Peterka, 2001, 157). 
Schematické rozvržení postav jako kladných a záporných však platí pouze 
v n�kterých žánrech, nap�. v pohádkách, legendách, ak�ní a populární 
literatu�e a výrazn� také v literatu�e pro d�ti a mládež; v um�lecké literatu�e 
bývá vykreslení etické intence postav mnohem složit�jší a komplexn�jší. Je 
také d�ležité podotknout, že etickou intenci postav není možné zam�	ovat 
s citovým pom�rem �tená�e k postavám, který se projevuje elementárn� u 
d�tských �tená��, ale podprahov� i u �tená�� dosp�lých. Citový pom�r je 
vyjád�en sympatiemi, antipatiemi nebo soucitem.  

Sympatie �i kladný citový vztah je nej�ast�ji založen na �tená�ov�
náklonnosti k postav�, pop�. na jeho ztotožn�ní s postavou. Sympatická 
postava imponuje �tená�i jako životní vzor, jehož styl nev�domky 
napodobuje, jemuž skryt� závidí jeho p�íhody a prožitá dobrodružství a 
s nímž by cht�l propojit i sv�j vlastní život. U postav �tená�i v�tšinou 
obdivují r�zné aspekty jejich vypodobn�ní - od vlastností, schopností, 
dovedností postav p�es jejich chování a jednání v ur�itých životních situacích 
až k jejich životnímu úd�lu �i vykreslenému životnímu p�íb�hu. Antipatie, �ili 
nelibost, naopak ve �tená�ích vyvolávají odpor a opovržení k ur�itým 
postavám. I vytvo�ení záporného citového vztahu k postav� m�že být 
vyvoláno rozdílnými podn�ty a �asto se také m�že stát, že i postava, která 
byla autorem vykreslena jako kladná, ve �tená�ích vyvolává spíše pocity 
nelibosti a zápornou postavu mohou �tená�i na druhou stranu zase obdivovat. 
Soucit jako další možný citový pom�r �tená�e k postav� nevychází ze 
sympatie �i nesympatie, ale z empatie. �tená� v�tšinou soucítí s postavou, 
která se nachází ve svízelné lidské situaci a jejíž životní úd�l je v p�íb�hu 
velmi t�žký. Soucit mohou vyvolávat jak postavy kladné, tak i postavy 
záporné, záleží pouze na tom, jak jsou autorem vykresleny a v jakých 
životních situacích se v pr�b�hu d�je ocitají. 

Na základ� vztahu postavy k reálnému sv�tu se v literatu�e vy�le	ují 
postavy fiktivní, smyšlené, a postavy reálné, resp. historické. Postava 
historická „odkazuje k historicky doložitelné, v�tšinou obecn� známé 
osobnosti, v textu je p�ímo pojmenována, ale její literární významy odpovídají 
p�edevším zájm�m kompozice“ (L. Lederbuchová, 2002, 245) a objevuje se 
p�evážn� v literatu�e faktu a v rámci fik�ního vypráv�ní pak v románech 
biografických, autobiografických, historických a také v historických 
dramatech. Historická postava však nemusí v p�íb�hu vystupovat pouze 
v rámci svého reálného vyobrazení, ale její vystupování, skutky a životní 
osudy mohou být autorem pozm�n�ny a upravovány podle pot�eb samotného 
p�íb�hu. 

Pojetí postavy souvisí i s formou fikce, kde se v protikladu 
k p�irozeným postavám, jež existují v rámci fyzikálních zákonitostí, 
vy�le	ují postavy z fantastických a hybridních sv�t�, jež fyzikální zákony 
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r�zným zp�sobem p�ekra�ují. Mezi n� pat�í postavy nadp�irozené, které se 
vztahují k náboženským p�edstavám, zázrak�m a magii (pánb�h, and�l, �ert, 
�arod�j), fantastické, zobrazující jakoukoli materiální nebo duchovní entitu 
(personifikované hra�ky v moderní pohádce, postavy Rozumu a Št�stí) �i 
bytosti hyperbolizované a groteskní (sedmihlavý drak, ob�i, trpaslíci, hobiti, 
Golem) a v neposlední �ad� také postavy antropomorfizované. K nim je 
možné p�i�adit nejen postavy zví�ecí, které jsou zasazeny do alegorických 
bajek a pohádek nebo p�ímo do p�íb�hu s p�írodním tématem, kde vystupují 
jako polidšt�ní zví�ecí hrdinové, ale i postavy polidš
ující p�írodní jevy 
(Slune�ník, M�sí�ník, V�trník, Deš
ová víla) a také postavy postmortální 
(umrlec). 

Podoba postavy závisí také na jejím pom�ru k d�ji. Ty postavy, které 
jsou d�ji pod�ízené, se nazývají postavy plošné a ty, které jsou d�ji nad�ízené, 
jsou postavy plastické (psychologické). „Plošné postavy vysta�í 
s jednoduchými typovými znaky (krásná pyšná princezna, superman) bez 
odstín�né psychologie, mají jednozna�n� ur�ený charakter, jsou zpravidla 
ak�ní, p�ízna�né pro pohádky, satiru, grotesky, populární literaturu, �asto 
symbolizují archetypy a p�sobí tak na podv�domí. Plastické postavy naproti 
tomu zobrazují také duševní události a procesy, na rozdíl od vn�jších akcí 
obrácené dovnit�. Sou�ástí tohoto diferencovaného vnit�ního života postav 
jsou emocionální stavy, sn�ní, rozvažování, vzpomínání apod. Plastické 
postavy dominují v románech zejm. psychologických a spole�enských“ (J. 
Peterka, 2006, 159). Vedle rozlišení postav plošných a plastických existuje 
také �len�ní na postavy konstantní a vývojové, které bu� fyzický proces 
dospívání a stárnutí i proces morálního formování osobnosti zobrazují, nebo 
nezobrazují. 

Ustálené konstelace postav �i jejich rolí se p�i konstrukci p�íb�hu a 
dramatického konfliktu také �asto uplat	ují. V p�íb�zích je možné nalézt jak 
kontrastní dvojice (muž a žena, zlo a dobro, pán a sluha, praktik a bloud, 
Ego a Alter Ego), tak trojúhelníkové sestavy, které jsou p�edstavovány 
nap�íklad t�emi bratry a t�emi sestrami v pohádkách, milostným trojúhelníkem 
a trojúhelníkem rodinným ve spole�enských románech, i r�zn� po�etné party
nej�ast�ji se objevující v chlapecké �i dív�í próze. 

3.4  Literární typy 

S výše uvedenými druhy literárních postav úzce souvisí také literární 
typy a proces typizace. Vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku 
rozsáhlejší, je jí v�nována samostatná kapitola. 

Podle L. Ledebuchové (2002, 334) se literárním typem ozna�uje 
p�edevším „postava, která svými významy odkazuje k vlastnostem a zp�sobu 
chování p�ízna�ným pro lidi ur�ité skupiny (pracovní, zájmové, v�kové 
vzd�lanostní, skupiny ur�ité sociální vrstvy) v ur�ité historické dob� (...).  Jde 
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o konkrétní individualizovaný obraz �lov�ka, v n�mž jsou obsaženy zobecn�né 
charakteristiky antropologické, psychologické, sociáln� historické.“ Jak L. 
Lederbuchová dále uvádí, postava je svým typem natolik ur�ena, že se 
v každé situaci musí zachovat tak, jak ji na�izuje jejích obecný charakter. 
Kdyby se totiž zachovala jiným zp�sobem, mohlo by dojít k narušení celého 
díla, jelikož v rámci p�íb�hu se v�tšinou typizují nejen na postavy, ale i 
syžetové situace a syžet jako celek (nap�. v realistické próze). Je tedy 
o�ividné, že typizace v jistém smyslu omezuje znakovost a brání tematickým 
složkám ú�inn�ji komunikovat v rámci um�leckého kontextu.  

Jako literární typy je tedy možné považovat postavy s výraznou a 
v tradici ustálenou rolí, které jsou v�tšinou charakteristické pro ur�ité literární 
sm�ry a žánry. Mezi literární typy lze za�adit nap�íklad postavy sociáln�
atypické (v�ze	, kat, sirotek, outsider), které up�ednost	uje romantismus, dále 
postavy sociáln� typické (d�lník, rolník, buržoazie), jež preferuje realismus, 
nebo postavy sm�rov� nevyhran�né (pastý�, poutník, moudrý sta�ec, student, 
detektiv aj.).  

N�které literární postavy se staly v pr�b�hu �asu tak oblíbenými a 
reprezentativními literárními typy, že se za�aly považovat za všeobecn�
platné symboly lidství a za�ala se od nich odvozovat i pojmenování r�zných 
charakter�, životních koncepcí a existenciálních problém�. Jako p�íklady lze 
uvést tyto názvy: donchuán, šerlok, romeo, bovarysmus, švejkovina, 
donkichotství �i oidipovský komplex. Podobná pojmenování se poté používají 
i ve vztahu k reálným lidem, kte�í se vykazují stejnými vlastnostmi a 
chováním jako p�íslušné literární postavy. 

Podle pot�eby p�íb�hu �i žánru m�že být typizace �áste�n�
modifikována, v tomto p�ípad� se pak uplat	ují procesy idealizace, karikování 
a individualizace. Zatímco idealizace, která klade d�raz na neoby�ejné 
vlastnosti postav, jejich p�íkladnou ušlechtilost a hrdinství, jež p�evyšují 
b�žné lidské jednání, je typická pro žánr eposu, tragédie a legendy, 
karikování vlastnosti postav a jejich chování spíše zesm�š	uje a kritizuje, a 
proto se využívá v rámci komických a satirických žánr�. Individualizace na 
druhou stranu kompenzuje neosobní schémata, které se využívají v rámci 
typizace, a klade d�raz na atypické mentální nebo i vn�jší rysy u zvoleného 
typu �i vzoru. Vy�le	uje tak postavu jako výjime�nou a odlišnou od 
ostatních. 

3.5  Prezentace a  charakterizace literárních postav 

U literárních postav je nutné zohled	ovat také to, jakým zp�sobem jsou 
v textu prezentovány. Jak D. Hodrová (2001, 159) uvádí, postava se v textu 
realizuje ur�itým souborem textových jednotek, p�i�emž n�které se v textu 
objeví pouze jedinkrát (nap�. popis t�la postavy) a jiné se v díle opakovan�
vracejí (nap�. jméno), modifikují �i nahrazují jinými (nap�. lí�ení myšlenek, 



19

pocit�, �in�). Je o�ividné, že i když se jednotky v textu vyskytují vícekrát, 
nikdy nejsou prezentovány naprosto stejným zp�sobem. Již tato skute�nost 
poukazuje k tomu, že literární postava má charakter dynamický, jelikož se 
v textu nejen vyvíjí, ale její realizace je velmi �asto obm�	ována.  

Jakými zp�soby je tedy literární postava v díle prezentována? Podle D. 
Hodrové jsou nejd�ležit�jší následující zp�soby realizace: 

• promluva vyprav��e o postav� (p�ímá charakteristika postavy, popis 
jejího zevn�jšku, chování, jednání, myšlení); sou�ástí této promluvy je i 
jméno; 

• dialogy a výroky jiných postav o této postav�; 
• monology vn�jší a vnit�ní; 
• scénické poznámky (v dramatu, výjime�n� i jinde). 

R�zné zp�soby prezentace postavy nebývají v díle obvykle využity 
rovnom�rn� a �asto se také kombinují. V této oblasti totiž záleží nejen na tom, 
jakým zp�sobem chce postavu prezentovat samotný autor, ale také na tom, k 
jakému žánru a historickému období dílo odkazuje. V realismu nap�íklad 
p�evládala prezentace literárních postav skrze promluvu všev�doucího 
vyprav��e, zatímco v modernismu byla postava realizována p�evážn� na 
základ� vlastních vnit�ních monolog�. Tyto faktory musejí být p�i 
analyzování literární postavy také zohled	ovány. 

U charakterizace literární postavy, která je v tematické kompozici 
prvkem dynamickým, se nej�ast�ji hovo�í o charakteristice p�ímé a nep�ímé, 
vn�jší a vnit�ní. Prostor proto bude v�nován ob�ma pojetím. 

 Podle J. Peterky (2006, 161) p�ímá charakterizace „výslovn� definuje 
status postavy (psychologický, morální, spole�enský, literární) pomocí 
podstatných a p�ídavných jmen(…). Obvykle je jednorázová a objevuje se na 
za�átku vypráv�ní, v opa�ném p�ípad� postavu hypotetizuje. Její 
dominantnost v textu vyvolává dojem racionality, autority a stati�nosti 
(Rimmon-Kenanová).  Jako p�ímou charakterizaci však vnímáme pouze 
tvrzení d�v�ryhodná, která pocházejí od hlasu s nespornou autoritou v textu.“
P�ímá charakterizace je tedy v textu vyjád�ena explicitn�, a proto bývá pro 
�tená�e kolikrát mnohem jednodušší a mén� náro�n�jší na pochopení než 
charakterizace nep�ímá. 

O nep�ímé charakterizaci lze pak mluvit v p�ípad�, když jsou rysy 
postav r�znými zp�soby implicitn� p�edstavovány a dokládány, místo aby 
byly pojmenovány p�ímo. Tento zp�sob charakteristiky nemusí být úpln�
jednozna�ný, a z tohoto d�vodu se m�že i interpretace postav u �tená��
�áste�n� odlišovat. Nep�ímá charakterizace se opírá o �innost postav, jejich 
�e� a zp�sob uvažování v ur�ité situaci, o jejich vn�jší vzhled a v neposlední 
�ad� o prost�edí, které postavy ovlivnily nebo které naopak ovlivnilo je. Jak 
zmi	uje S. Rimmon-Kenanová (2001, 68), povahový rys postavy m�že být 
implikován bu� jednorázovým �inem, který postava uskute�nila, který 
postava m�la ud�lat, ale neud�lala, nebo který postava plánovala a zamýšlela, 
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nebo její obvyklou �inností. Co se týká �e�i postavy, uvádí autorka, že 
charakteristický m�že být jak obsah promluvy (co jedna postava �íká o 
druhé), tak i styl promluvy (jakým jazykem postava mluví), který nazna�uje 
p�vod, bydlišt�, spole�enskou vrstvu �i povolání postavy. U vn�jšího vzhledu 
se krom� celkové fyziognomie nej�ast�ji uplat	uje i popis tvá�e a od�vu 
postav. Vykreslení postav v rámci ur�itého prost�edí m�že postavy také 
nep�ímo charakterizovat. 

Charakteristika postavy také m�že být chápána jako vn�jší
zachycující vn�jší znaky postavy (vzhled, pop�. jednotlivé promluvy), nebo 
jako vnit�ní vystihující vnit�ní, duševní znaky postavy (temperament, zájmy, 
nadání, schopnosti, povahové vlastnosti, které se projevují v jednání, ve 
vztahu k jiným lidem, apod.). 

Významným charakteristickým rysem postavy je také její jméno. To 
v�tšinou na první pohled nazna�uje pohlaví postavy a n�kdy také její 
národnost. Jména postav mohou být náhodná a pro význam p�íb�hu pom�rn�
ned�ležitá, nebo mohou být zvolena zám�rn� a mít naopak význam 
symbolicky velmi d�ležitý. V p�íb�zích je možné nalézt následující druhy 
jmen: oby�ejná, historická a pseudohistorická, zvukov� expresivní, mluvící 
�ili symbolická odkazující k vlastnosti �i typu postavy, p�ezdívková, 
redukovaná, iluzivní �i systémová. �ím více jsou jména postav neobvyklá a 
upozor	ují na svou stylizovanost, tím více aktivizují �tená�ovu pozornost. 

Podle J. Peterky (2006, 159) souvisí s identitou postav i zp�sobem 
jejich charakterizace také rozd�laní postav na defini�ní a hypotetizované. 
„Postava – definice má jednotný charakter, je jednozna�ná, pln� textem 
ur�ená a vysv�tlitelná, naopak postava – hypotéza je nedour�ená a 
vysv�tlitelná jen �áste�n�, zosob�uje tajemnost nebo nejednozna�nost (tulák, 
cizinec, kouzelník)“ (tamtéž, 159). 

3.6  Literární postava v historickém kontextu 

Literární postavy nejsou v rámci jednotlivých historických období �i 
literárních sm�r� zobrazovány vždy stejn�. V každém období je poetika 
postavy ovlivn�na dobovými estetickými a etickými normami, tzn. že 
charakteristika postavy, její funkce v p�íb�hu a její význam podléhá literárn�-
historickým i spole�enským faktor�m. Hrdinové v�tšinou zt�les	ují dobové 
ideály, od romantismu se však objevuje i hrdina kontroverzní, jehož cílem je 
provokovat a pohoršovat spole�nost. Na základ� pojetí L. Lederbuchové 
(2002, 246) bude uvedena stru�ná charakteristika postav ve vybraných 
historických obdobích a jejich reprezentativních žánrech.  

V nejstarší literatu�e se objevují p�evážn� tito hrdinové: ve starov�kém 
eposu je to mýtický hrdina, ve st�edov�kém eposu je to rytí�/šlechtic 
vyobrazený jako ideál rytí�ských ctností (state�ný, odvážný bojovník, �estný a 
spravedlivý vlada�, ochránce chudých) a v legend� figuruje sv�tec 
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reprezentující k�es
anskou víru. V renesanci se již vedle šlechtice objevuje i 
�emeslník a m�š
an, s t�mito postavami se za�íná rozvíjet v�tší význam 
individualizace a hrdina v tomto období p�estává zobrazovat nadosobní ideje. 
V barokní literatu�e vystupuje v�tšinou postava symbolická nebo alegorická 
vyjad�ující trauma rozporu božského a lidského, víry a h�íchu. Klasicistní 
postava pak staví nad osobní zájmy a city oddanost ideál�m státu. 

V romantismu hrdina �asto splývá se samotným autorem, má tedy 
autobiografické rysy; je také výjime�ný a pohybuje se na okraji spole�nosti 
neschopen a neochoten se jí p�izp�sobit; je v�tšinou ztvárn�n jako vrah, kat, 
loupežník apod. Realistická postava je pak vyobrazena jako literární typ, který 
reprezentuje ur�ité vlastnosti a zp�soby chování v rámci konkrétních 
sociálních skupin, a usiluje o iluzivní pravd�podobnost obrazu �lov�ka jako 
spole�enské bytosti. V naturalismu postavy akcentují biologickou, pudovou 
stránku �lov�ka a její vazbu na sociální prost�edí, které má determina�ní 
funkci. 

Moderní literatura konce 19. století se soust�edí na postavy, díky nimž 
m�že autor zobrazit osobité vid�ní sv�ta, vyjád�it pravdivé a nezast�ené 
osobní zkušenosti i prožitky a vykreslit nálady bez falešných ohled� a 
morálních zábran. Absurdní literatura pak využívá postavu jako model 
individua moderní spole�nosti, jejíž normy vedou lidi k životním stereotyp�m 
a vzájemnému odcizení; postmodernismus z tohoto pojetí vychází a zárove	
využívá veškeré dosavadní ztvárn�ní postav. 

Postavy každého historického období jsou samoz�ejm� významov�
daleko bohatší, existuje také �ada p�echodových podob a historických i 
stylových modifikací. Tento vý�et lze považovat pouze za ilustra�ní. 

3.7  Práce s literární postavou b�hem výuky 

V rámci literárního vyu�ování je možné vypozorovat tendence, které 
p�i práci s postavou p�evažují. U aktivit spojených s rozborem literárních
postav se u�itelé se svými žáky/studenty soust�edí p�evážn� na následující 
problémy: žáci/studenti posuzují postavy z hlediska jejich d�ležitosti 
v p�íb�hu - ur�ují postavy hlavní a vedlejší, z hlediska jejich etické intence – 
rozlišují postavy na kladné a záporné - a z hlediska jejich charakterizace – u 
postav vyhledávají charakteristiku p�ímou a nep�ímou, vn�jší a vnit�ní. 
Podobné �i lehce obm�n�né úkoly jsou v rámci teorie literárních postav p�i 
výuce nej�ast�ji používány.  

Je však škoda, že se s literárními postavami nepracuje více do hloubky 
a že se sleduje pouze jejich základní �len�ní. Podle J. Tomana (2007, 76) je 
p�itom práce s postavou u mladších �tená�� základem interpretace a klí�em 
k pochopení slovesn� um�leckého textu. Tuto tezi je možné samoz�ejm�
vztáhnout i na �tená�e starší. Z tohoto d�vodu by se m�lo k literárním 
postavám p�istupovat komplexn�ji a více využívat jejich potenciálu. Jak uvádí 
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L. Ledebuchová (1997, 86), v rámci didaktické interpretace textu je možné se 
také zam��it na rozvoj �tená�ovy p�edstavivosti a fantazie, které mohou být 
provokovány práv� samotným popisem postav. Autorka v záp�tí navrhuje 
nap�íklad takovýto postup práce. „U�itel se nad textem epickým ptá žák�, jak 
si p�edstavují nap�. postavu v ur�ité syžetové situaci (tedy nezadává úkol 
charakterizuj postavu, který je spln�n vý�tem n�kolika jejích vlastností). 
Vyžaduje podrobný popis oble�ení, t�lesnosti, fyziognomie v konkrétní 
syžetové situaci (… ), tedy popis pohybu postavy, její gestikulace, mimického 
výrazu tvá�e, (…) a vede tak �tená�e ke komunikaci i s nep�ímými 
informacemi textu modelujícími charakter postavy…“ (tamtéž, 86-87). U�itel 
m�že pracovat také se sympatiemi a antipatiemi, které si �tená�i b�hem �etby 
k jednotlivým postavám vytvá�ejí, nebo m�že aktivizovat �tená�ovu 
p�edstavivost p�edvídáním o pokra�ování p�íb�hu.  

S literárními postavami se dá pracovat mnoha r�znými zp�soby, záleží 
pouze na kreativit� a p�ístupu vyu�ujícího a na tom, jak dokáže teorii 
literárních postav svým žák�m/student�m p�iblížit. 
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4  Výzkum popularity Harryho Pottera  

Na po�átku výzkumného šet�ení je t�eba objasnit jeho ú�el v diplomové 
práci. Dílo spisovatelky J. K. Rowlingové o Harry Potterovi je dílem velmi 
aktuálním, poslední �ást ságy vyšla v �eské republice teprve p�ed dv�ma lety, 
tedy v roce 2008, a proto se tomuto dílu doposud široká literární obec do 
hloubky p�íliš nev�novala. Literární kritika a média samoz�ejm� své názory 
prezentovaly, ale intenzivn�jší studium tohoto díla se u nás zatím 
neuskute�nilo. Není tedy možné zkoumat aspekty tohoto díla pouze na 
základ� studia literatury a odborných publikací, a proto se jako nejvhodn�jší 
nástroj bádání nabízí výzkumné šet�ení, které umožní proniknout do dané 
problematiky tohoto díla a odhalit doposud neznámé skute�nosti.  

Vzhledem k tomu, že není v silách výzkumníka provést rozsáhlé 
kvantitativní šet�ení, které by pohlíželo na danou problematiku v nejobecn�jší 
rovin�, bude projekt s názvem �tená�ská popularita postav v Harry Potterovi 
u žák� 6. ro�ník� ZŠ a student� 1. ro�. SŠ realizován p�evážn� pomocí 
kvalitativního výzkumu, jenž bude podle pot�eby dopln�n kvantitativními 
metodami. Na základ� interpretace konkrétního úryvku z díla J. K. 
Rowlingové bude empirické šet�ení zjiš
ovat oblíbenost nejen hlavní postavy 
díla, ale i oblíbenost ostatních postav díla. Popularita Harryho Pottera pak 
bude zkoumána ve vztahu k popularit� ostatních postav, které se v úryvku 
objevují. Šet�ení se dále bude soust�edit na otázku, do jaké míry je hlavní 
postava oblíbená v daném úryvku a zda je její oblíbenost podmín�na 
sou�asným obrazem Harryho Pottera, který je utvá�en zábavním komer�ním 
pr�myslem a prezentován nejen ve filmovém zpracování, ale i v ostatních 
médiích. Problematika nebude zkoumána z hlediska �tená�e v�kov�
nevyhran�ného, v centru zájmu bude pouze �tená� d�tský.

V této kapitole bude v�nován prostor teoretickým stránkám výzkumu, 
tedy konkrétnímu zam��ení výzkumu, formulování výzkumných cíl�, popisu 
zvolené metodologie a popisu p�ípravné fáze, a následn� bude v�nována 
pozornost realizaci výzkumu a zvolenému p�ístupu k analýze získaných dat. 

4.1  Cíl výzkumu  

Ve výzkumu zabývajícím se popularitou Harryho Pottera jsou 
formulovány dva cíle; první cíl p�istupuje k problému na úrovni teoretické a 
druhý cíl se snaží zkoumat daný problém ve spojitosti s praxí. Projekt si klade 
tyto cíle:     

1. odhalit skute�nosti, na jejichž základ� se vytvá�í vztahy mezi 
d�tským �tená�em a literárními postavami p�i �etb� konkrétního 
úryvku; dále odhalit kritéria, podle nichž d�tský �tená� identifikuje 
literární postavy jako sympatické a nesympatické; 
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2. prozkoumat, do jaké míry jsou d�tští �tená�i ovlivn�ni literárním a 
kulturn�-spole�enským fenoménem Harryho Pottera p�i vytvá�ení 
vlastních vztah� k literárním postavám b�hem �etby konkrétního 
úryvku z díla Harry Potter.    

Ze stanovených cíl� vyplývá následn� formulace výzkumného 
problému, který je definován jako „vytvá�ení vztah� mezi �tená�em a 
literárními postavami na základ� interpretace konkrétního textu“. Výzkumný 
problém je dále zkonkretizován a zúžen pomocí následujících výzkumných 
otázek: 

1. Na základ� �eho si d�tští �tená�i vytvá�ejí vztah k literárním postavám? 
2. Na základ� �eho vnímají d�tští �tená�i hierarchii postav v úryvku? Co 

pro n� p�edstavuje pojem „hlavní postava“ a jak ho aplikují v praxi?  
3. Podle jakých kritérií vnímají d�tští �tená�i literární postavy jako 

sympatické/nesympatické? 
a. Jaká kritéria p�i hodnocení literární postavy up�ednost	ují dívky? 

Jaká kritéria chlapci? Shodují se tato kritéria �i liší? 
b. Jaká kritéria p�i hodnocení literární postavy up�ednost	ují žáci 6. 

t�íd základní školy? Jaká kritéria studenti 1. ro�níku st�ední 
školy? Shodují se tato kritéria �i liší? 

4. Jak d�tští �tená�i vnímají literární postavu Harryho Pottera v úryvku? 
5. Do jaké míry jsou d�tští �tená�i schopni oprostit se od kulturního a 
�tená�ského pov�domí o díle a posuzovat literární postavy na základ�
p�edloženého úryvku? 

     
Výzkum se soust�edí na dv� cílové skupiny �tená�� – žáky 6. t�íd 

základní školy a studenty 1. ro�níku st�ední školy. Cíle výzkumu jsou 
formulovány ve vztahu k ob�ma cílovým skupinám, pozornost tedy bude 
v�nována ob�ma stejným dílem. Výzkumné šet�ení se bude zabývat 
výzkumnými otázkami nejprve v rámci jednotlivých skupin a bude odhalovat 
výsledky a hodnotit je vždy u každé skupiny naprosto nezávisle. Následn�
budou výsledky obou skupin vzájemn� porovnávány a na základ� toho se 
výzkum pokusí vyvodit obecn�jší záv�ry, které by vyplývaly z hodnocení 
obou skupin jako homogenního celku.  Není však jisté, zda bude v�bec možné 
obecn�jší záv�ry vyvodit, záleží totiž na charakteru výsledk� jednotlivých 
skupin a mí�e jejich rozdílnosti. 

4.2  Metodologie výzkumu 

Pro realizaci výzkumu byl jako hlavní zvolen kvalitativní p�ístup, jehož 
cílem je studovat sice menší vzorek respondent�, ale zato více do hloubky. P�i 
p�íprav� výzkumu se zjistilo, že bude nutné kvalitativní metody v ur�itých 



25

fázích zkombinovat s metodami kvantitativními, a to p�edevším ve fázi sb�ru 
dat a jejich analyzování. Bylo tedy rozhodnuto, že projekt bude realizován 
kvalitativn�-kvalitativním �ili smíšeným výzkumem. Kombinace obou 
p�ístup� se projevila jako velmi p�ínosná, a jak se pozd�ji ukázalo, 
kvantifikace výsledk� dokázala úsp�šn� obohatit výsledky zkoumaných 
skute�ností. 

K výzkumnému problému se p�istupovalo induktivní metodou 
usuzování, což v praxi znamená, že na po�átku výzkumu neprob�hlo studium 
p�íslušné odborné literatury, ale k problematice se p�istupovalo otev�eným 
zp�sobem bez jakýchkoli p�edpoklad� a domn�nek. Nebyly tedy formulovány 
žádné hypotézy, které by m�l výzkum potvrdit �i vyvrátit, ale byly stanoveny 
výzkumné otázky (viz výše), na n�ž výzkum hledal odpov�di. Tento p�ístup 
umožnil kontextuáln� zakotven� prozkoumat definovaný problém a p�inést o 
n�m dostate�né množství informací. Teprve po získání a prostudování 
dostate�ného množství dat byly hledány opakující se pravidelnosti a 
formulovány p�edb�žné záv�ry. V kvalitativním výzkumu lze sice v záv�ru 
vytvo�it novou hypotézu, ale vzhledem k tomu, že tato hypotéza má platnost 
pouze pro zkoumaný vzorek respondent�, nebylo možné záv�ry výzkumu 
zobec	ovat a aplikovat na další p�ípady. 

Jako hlavní metoda sb�ru dat byl vybrán dotazník. Dotazníková forma 
je sice typická pro kvantitativní výzkum, ale vzhledem k tomu, že tento 
výzkum kombinuje oba p�ístupy, bylo možné zvolit i dotazník jako vhodnou 
metodu. Volba dotazníku se jevila jako p�íznivá pro zkoumanou problematiku 
popularity Harryho Pottera, protože umožnila získat odpov�di v�tšího vzorku 
respondent�. Nebylo totiž možné vyvodit výsledky pouze na základ� n�kolika 
p�ípadových studií �i hloubkových rozhovor�, které by byly vedeny jen 
s malým po�tem dotazovaných. Dotazník nebyl obecného charakteru, ale 
odkazoval na konkrétní text, který byl vybrán z knihy autorky J. K. 
Rowlingové Harry Potter a Fénix�v �ád. Úkolem respondent� tedy bylo 
odpov�d�t na otázky na základ� �etby daného textu.  

Dotazník se skládal z kombinace otázek r�zné povahy – byly navrhnuty 
otázky uzav�ené (výb�rové, škálové), polouzav�ené, otev�ené a také jedna 
testová úloha. P�i sestavování dotazníku se dbalo p�edevším na to, aby byly 
otázky jednozna�né, srozumitelné, aby sm��ovaly k požadovaným cíl�m a 
aby byly mezi sebou vzájemn� propojeny. Z d�vodu validity byly použity i 
otázky, které lze pokládat za kontrolní a jejichž úkolem bylo ov��it pravdivost 
odpov�dí. 

Co se týká etické dimenze výzkumu, je nutné zmínit, že oba etické 
principy, princip d�v�rnosti a princip pou�eného souhlasu, byly d�sledn�
dodržovány. Zástupci respondent�, v tomto p�ípad� u�itelé, i sami respondenti 
byli seznámeni s ú�elem výzkumu, byli požádáni o souhlas s provedením 
dotazníku i se záv�re�ným prezentováním výsledk� výzkumu. Byli také 
utvrzeni o anonymit� celého šet�ení. Ani jejich jména a ani jména škol, na 
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kterých šet�ení probíhalo, nebyly relevantní a nebyly v žádné �ásti projektu 
zve�ej	ovány. 

4.3  P�íprava výzkumu 

Po definování metodologických otázek bylo zapot�ebí v�novat se 
praktickým otázkám výzkumu, a to zejména výb�ru vzorku respondent�, 
výb�ru vhodného úryvku a jeho �áste�né interpretaci, obecné charakteristice 
literárních postav vystupujících v úryvku a sestavení dotazníku. 

4.3.1 Výb�r vzorku  

Výb�r vzorku respondent� byl proveden pomocí n�kolika kritérií, která 
byla definována a priori jednak širší oblastí, ke které se výzkum p�ímo 
vztahuje, a jednak samotným charakterem šet�ení. Zvolená kritéria byla 
následující: prost�edí, velikost skupiny, stupe	 vzd�lávacího systému a v�k 
respondent�. I p�esto, že se n�které výzkumné otázky zabývají srovnáváním 
výsledk� na základ� pohlaví respondent�, bylo toto kritérium považováno za 
irelevantní a p�i výb�ru vzorku nebylo zohled	ováno. 

První kritérium výb�ru úzce souvisí se studijním oborem výzkumníka, 
jímž je práv� obor u�itelství �eského jazyka a literatury pro druhý stupe	
základních škol a pro školy st�ední. Na základ� této skute�nosti byla cílová 
skupina vybrána práv� ze školního prost�edí. Pro výzkum byli jako vhodní 
respondenti zvoleni žáci druhého stupn� základní školy (první cílová skupina) 
a studenti st�ední školy (druhá cílová skupina). Školy byly vybírány náhodn�, 
jediným zám�rem bylo, aby se výzkum provedl na �ty�ech r�zných školách, 
což m�lo zajistit r�znorodost respondent� a jejich odpov�dí. S ohledem na 
r�znorodost byl výzkum realizován ve dvou základních školách, na st�ední 
odborné škole a na šestiletém gymnáziu. Jedinou podmínkou, na kterou se p�i 
výb�ru vzorku bral ohled, bylo, že se respondenti tématem týkajícím se 
Harryho Pottera podrobn� nezabývali b�hem výuky a ani s ním v rámci 
žádného projektu nepracovali, a nebyli tedy žádnými faktory p�edem 
ovlivn�ni. 

Druhé kritérium výb�ru bylo determinováno charakterem výzkumného 
šet�ení. Již od po�átku bylo z�ejmé, že cílová skupina bude spíše menší 
velikosti, jak je u kvalitativního p�ístupu obvyklé. Bylo ustanoveno, že 
výzkum bude proveden ve �ty�ech školních t�ídách, ve dvou t�ídách základní 
školy a ve dvou t�ídách st�ední školy, a to bez ohledu na to, kolik respondent�
bude b�hem šet�ení p�ítomno. Na základ� propo�t� (4 t�ídy x pr�m�rný po�et 
žák�/student� ve t�íd� 25) byl stanoven p�edpokládaný po�et respondent�
jako 100. 

T�etí kritérium výb�ru, které se týká stupn� vzd�lávacího systému, 
v n�mž se respondenti práv� nacházeli, tedy primární stupe	 vzd�lávání a 
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sekundární stupe	 vzd�lávání, p�ímo odkazuje na zvolené prost�edí a 
k výzkumníkovu oboru studia. 

Posledním kritériem výb�ru byl v�k respondent� a práv� v této oblasti 
došlo b�hem p�ípravy výzkumu k mnohým zm�nám. Tyto zm�ny pak 
pr�b�žn� ovliv	ovaly i n�která výše zmín�ná kritéria. Jako cílový v�k 
respondent� bylo nejprve ur�eno 14 a 15 let, což bylo vzáp�tí zamítnuto, 
jelikož takové dv� skupiny by nebylo možné porovnávat z d�vodu 
nedostate�ného v�kového rozdílu. Dalším návrhem bylo stá�í respondent� 12 
let a 15 let, od toho však bylo také upušt�no, protože ob� skupiny se 
nacházely jak ve stejném stupni vzd�lávacího systému, tak ve stejné fázi 
psychologického a �tená�ského vývoje. Na základ� t�chto úvah pak byly 
ur�eny dv� finální skupiny, které bylo možné porovnávat z ur�ených hledisek 
– respondenti ve v�ku 12 let a respondenti ve v�ku 16 let, respektive žáci 6. 
t�íd základní školy a studenti 1. ro�níku st�ední školy. Pro pot�eby výzkumu 
byla každá skupina stru�n� charakterizována po pedagogické, psychologické 
a �tená�ské stránce za pomoci odborné literatury (Kuric, 2000; Chaloupka, 
1982; Ledebuchová, 2004). 

 První cílová skupina respondent� ve v�ku dvanácti let spadá do období 
puberty, do období st�edního školního v�ku. Žáci 6. t�íd vstupují na druhý 
stupe	 základní školy a tato skute�nost pro n� p�ináší d�ležité zm�ny. Zm�ny 
se týkají nejen rozší�ení u�iva a p�edm�t�, ale i zp�sobu výuky a p�ístupu 
vyu�ujících. Výuka již není vedena p�evážn� jedním vyu�ujícím, který 
seznamoval žáky se školním prost�edím a pomáhal jim vytvo�it si vztah 
k u�ení, ale žáci jsou nuceni zvyknout si na autoritativn�jší p�ístup 
vyu�ujících a jejich odlišný zp�sob vyu�ování. Na druhém stupni jsou také 
kladeny v�tší požadavky na káze	 a disciplinovanost. Od žák� je též 
o�ekáván zodpov�dn�jší p�ístup k vlastnímu sebevzd�lávání a sebevýchov�, 
domácí úkoly a domácí p�íprava jsou již v tomto období nedílnou sou�ástí 
vyu�ování. Nejen z t�chto d�vod�, ale i z mnoha dalších m�že být p�echod 
z prvního stupn� na druhý pro n�které žáky problematický a záleží na 
jednotlivcích, jak rychle se dokáží adaptovat na nové prost�edí a zvyknout si 
na nové povinnosti.  
 Zm�na školního prost�edí obohacuje žáky o nové dimenze v oblasti 
citové i sociální. P�átelství s vrstevníky za�íná hrát d�ležitou roli v život�
pubescenta a jeho pohled na sv�t je podmín�n práv� na základ� sociálních 
vztah�. Dochází k odklonu od autority rodi��, pubescent za�íná nahlížet na 
dosp�lé v kritickém sv�tle, �ast�ji odmítá jejich „necitlivé“ zásahy do života a 
vnucované názory. Pubescent má tendenci hodnotit vše na základ�
sebeprojekce. Pohled na život a na sv�t se tedy logicky neustále m�ní zárove	
s tím, jak si pubescent rozši�uje své v�domosti, poznatky a zkušenosti. Co se 
týká oblasti cit�, je z�ejmé, že na po�átku puberty se vazby utvá�í spíše 
v rovin� platonické; pro pubescenty je totiž typické, že si hledají své idoly, 
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které pak obdivují a vzhlížejí k nim s úctou a uznáním. Takový idol je pro n�
v�tšinou nedotknutelným vzorem ve všech ohledech. V oblasti morálního 
cít�ní jsou patrné mnohé rozpory; pubescent uznává „�isté“ mravní ideály a 
o�ekává, že se jimi bude �ídit i okolí, sám se však �asto m�nit nechce a 
k jakékoli kritice ze strany ostatních je p�ehnan� citlivý. V období puberty 
také dochází k rozvoji fantazie, vnímání, abstraktního a logického myšlení, 
dále k rozvoji �e�i a vyjad�ovacích schopností.  
 Charakteristické rysy tohoto období se také odrážejí v p�ístupu 
pubescenta k �etb�. Jak je známo, �etba úzce souvisí s uspokojováním pot�eb 
�tená�e a tento v�k není v tomto ohledu žádnou výjimkou. Pubescent touží po 
fantazii a po prožívání dobrodružství, která jsou v reálném život� �asto 
neuskute�nitelná a která se odehrávají v neobvyklých, n�kdy až fantastických 
krajinách. Vzhledem k tomu, jak d�ležité za�ínají být pro pubescenta sociální 
vztahy a p�edevším p�átelství, touží �tená� po takových hrdinech, ke kterým 
by si mohl vytvo�it silný citový vztah a se kterými by mohl intenzivn�
prožívat jejich životní úd�l, úsp�chy a selhání, lásku a trápení. Literární 
hrdinové p�edstavují pro �tená�e nejen ur�itý druh p�átel a sp�ízn�ní duší, ale i 
morální vzory. �tená� �asto pohlíží na sv�t a hodnotí ho o�ima literárních 
hrdin�. Dobrodružná literatura s d�tským hrdinou a fantasy literatura spl	ují 
požadavky �tená�� tohoto v�ku, a jsou proto také velmi oblíbené. Potvrzují to 
i mnohé výzkumy, které se d�tským �tená�stvím a žánrovou oblíbeností 
zabývají.  
  
 Druhá cílová skupina ve v�ku 16 let již pat�í k období adolescence, i 
když se ocitá na jejím úplném za�átku. Záleží samoz�ejm� na individuálním 
vývoji jedince, zda se v tomto v�ku blíží spíše adolescent�m, �i zda ješt�
z�stává pubescentem. 

Z pedagogického hlediska lze tuto skupinu charakterizovat následovn�. 
Studenti prvního ro�níku st�ední školy již mají dokon�ené základní vzd�lání a 
rozhodli se pokra�ovat ve studiu na vybrané škole. Již samotné rozhodnutí 
pokra�ovat se vzd�láváním je d�ležitým životním krokem, který je 
samoz�ejm� ovlivn�n výchovou a rodinným prost�edím, ale každý jedinec by 
ho m�l u�init také samostatn�. V takovém p�ípad� pak prokáže schopnost 
uvažovat o svém budoucím život� a zodpov�dn� p�istupovat k d�ležitým 
životním rozhodnutím. V p�ípad� výb�ru st�ední odborné školy již student 
sm��uje k p�íprav� na konkrétní povolání, v p�ípad� volby gymnázia m�že 
student výb�r konkrétního povolání ješt� o �ty�i roky odložit a lépe tak zjistit, 
kterým sm�rem se bude jeho život ubírat.  

Zp�sob výuky na st�ední škole se p�íliš neliší od zp�sobu výuky na 
druhém stupni základní školy. Co se však m�ní, je složení a zam��ení 
p�edm�t� a hlavn� p�ístup vyu�ujících. Vztah mezi studenty a vyu�ujícími 
za�íná být více partnerský, vyu�ující p�enášejí �ím dál tím více zodpov�dnosti 
na studenty a je pouze na nich, jak se k tomu postaví. Vyu�ující se soust�edí 
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na výklad látky a její procvi�ení, zatímco úkolem student� je samostatn� se 
p�ipravovat a poté p�esv�d�it vyu�ujícího o svých znalostech a dovednostech. 
Sebekáze	, ctižádost a cílev�domost hraje v tomto v�ku již podstatnou roli. 

Život na st�ední škole se však neto�í jen kolem u�ení, u mnohých 
student� je u�ení až na posledním míst�. V tomto v�ku hrají významnou roli 
vzájemné vztahy, láska a p�átelství, které se zdají být nejd�ležit�jší v�cí na 
sv�t� a jimž se vše pod�izuje. P�átelství uspokojuje typickou pot�ebu 
adolescent� sd�lovat své vnit�ní, d�v�rné prožitky blízké osob�, trávit 
spole�n� volný �as a sdílet podobné názory na sv�t. Nez�ídka také p�átelství 
p�er�stá v lásku �i sexuální vztah. Co se týká vztah� k dosp�lým, nejsou již 
tak bou�livé jako v pubert� a dochází k jejich ustálení. Proces 
osamostat	ování od rodiny sice probíhá nadále a �ím dál tím intenzivn�ji, na 
druhou stranu se však adolescenti snaží o postupnou harmonizaci vztah�
s dosp�lými.  

Adolescent postupn� ztrácí rozpornost a duševní nevyrovnanost a jeho 
osobnost se za�íná formovat. Hledání sebe samého, svého místa na sv�t� je 
osou utvá�ení adolescentovy osobnosti. Dospívající si pomalu vytvá�í vlastní 
postoj ke sv�tu, ke spole�nosti a ke svému okolí, za�íná se rýsovat jeho 
vlastní hodnotový žeb�í�ek a ustalují se také morální názory, p�esv�d�ení a 
vlastnosti. Jako vzory slouží adolescent�m významní lidé i literární hrdinové, 
kte�í p�edstavují ty nejhodnotn�jší a nejp�itažliv�jší morální vlastnosti. 

Co se týká literatury, �tená�i v za�átku tohoto období sice stále tíhnou 
k dobrodružné literatu�e a fantasy literatu�e, dívky stále up�ednost	ují dív�í 
romány, ale žánrová orientace se postupem �asu m�ní a v rámci skupiny 
pom�rn� výrazn� diferencuje. Je zde do zna�né míry patrná již shoda se 
�tená�skými zájmy dosp�lých, a proto se dospívající starší patnácti let 
v�tšinou v knihovnách stávají �tená�i odd�lení pro dosp�lé. Dospívající �asto 
hledají v knihách odpov�di na otázky a problémy svého soukromého života, 
stejn� tak jako dosp�lí jedinci. 

Na vytvá�ení vztah� adolescent� k �etb� se vedle podn�tného 
rodinného a sociálního prost�edí podílí také škola, respektive literární výuka. 
Ta rozši�uje adolescent�m jejich literární obzory a pomáhá jim orientovat se v 
literárním sv�t�. Bohužel se dnes �ím dál �ast�ji stává, že adolescenti 
z�stanou literární výukou i samotnou literaturou tém�� nedot�eni, dávají 
p�ednost jiným zp�sob�m trávení volného �asu a o �etbu a knihy se p�íliš 
nezajímají. 

 Z výše zmín�ných charakteristik vyplývá, že se ob� skupiny nachází na 
za�átku nové etapy, musí se adaptovat na nové prost�edí, podmínky a 
povinnosti. Jejich život tedy prochází zna�nými zm�nami, se kterými se práv�
snaží vypo�ádat. Na druhou stranu se jejich psychický a sociální vývoj již 
zna�n� liší; zatímco se pubescenti vyzna�ují p�edevším nestálostí svých cit�, 
názor� a pohled� na okolí, osobnost adolescent� se již formuje a jejich 
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vlastnosti a stanoviska ke sv�tu se ustalují. Pro porovnání obou skupin je tedy 
d�ležité, že mají jak spole�né prvky, tak se zárove	 do zna�né míry odlišují. 

�áste�ný profil cílových skupin byl proveden z toho d�vodu, že typické 
vlastnosti respondent� daných skupin se projevovaly p�i komunikaci s textem, 
na jejich základ� respondenti hodnotili jednotlivé postavy, následn� pak text 
interpretovali a odpovídali na otázky. 

4.3.2 Výb�r vhodného úryvku a jeho �áste�ná interpretace 

Volba textu zamýšleného k interpretaci byla klí�ová pro celé výzkumné 
šet�ení. Text musel být vybrán tak, aby mohl p�inést odpov�di vztahující se 
k cíl�m výzkumu, aby na jeho základ� mohl být studován výzkumný problém 
a aby také poskytl odpov�di na formulované výzkumné otázky. 

Text musel také vyhovovat požadavk�m vztahujícím se k cílovým 
skupinám, tedy k d�tskému �tená�i. Nejd�ležit�jší byla v tomto ohledu 
atraktivnost úryvku, a to atraktivnost pro ob� cílové skupiny, a p�im��enost 
textu. Jako další požadavek byla brána v úvahu logická výstavba textu. Text 
musel být ucelený a do ur�ité míry epizodního charakteru; bylo nutné, aby 
m�l z�etelný úvod a také jasné zakon�ení, záv�r. Úryvek však nesm�l být 
p�íliš dlouhý, a tedy �asov� náro�ný, aby respondenti neztratili pozornost a 
motivaci do�íst text do konce. Délka textu musela být také volena s ohledem 
na �asové možnosti p�i provád�ní dotazníku b�hem vyu�ovací hodiny. Dalším 
aspektem výb�ru byla srozumitelnost textu, a to nejen srozumitelnost situa�ní, 
ale také jazyková. Vzhledem k nižšímu v�ku jedné z cílových skupin bylo 
podmínkou užití jednoduchého jazyka bez složitých obrazných pojmenování a 
cizích slov.  

Výb�r textu byl však klí�ový i z jiného d�vodu. Respondenti si na jeho 
základ� vytvá�eli vztahy k literárním postavám, což bylo v rámci cíl�
výzkumu velmi zásadní. D�ležité tedy bylo, aby se literární postavy v úryvku 
n�jakým zp�sobem projevovaly a oslovovaly tak �tená�e. 

S ohledem na výše uvedené požadavky byl vybrán následující úryvek 
z pátého dílu ságy s názvem Harry Potter a Fénix�v �ád: 

  
  „Co je s tebou, Rone?“ zeptal se Fred. 
  Ron neodpov�d�l. Harry se po n�m ohlédl a uvid�l, jak nepohnut� stojí s pootev�enou 
pusou a ohromen� zírá do dopisu z Bradavic. 
  „Tak co je?“ vyšt�kl netrp�liv� Fred a postavil se za Rona, aby mu mohl p�es rameno 
nahlédnout do pergamenu. Vzáp�tí mu poklesla �elist. 
  „Prefekt?“ vydechl a nev��ícn� valil o�i. „Prefekt?“ 
  „Ani náhodou,“ špitl tiše George. 
  „To musí být n�jaký omyl!“ prohlásil Fred, vyškubl Ronovi dopis z ruky a p�idržel ho 
proti sv�tlu, jako by hledal pr�svitku. „Nikdo, kdo to má v hlav� v po�ádku, by z tebe 
neud�lal prefekta!“ 
  Dvoj�ata jakoby nacvi�eným pohybem oto�ila hlavu k Harrymu a zadívala se na n�ho. 
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  „Po�ítali jsme, že to budeš ty!“ zabru�el Fred vy�ítavým tónem, jako by je Harry 
podvedl. 
  „�íkali jsme si, že Brumbál prost� musí vybrat tebe!“ dodal rozho��en� George. 
  „Vždy
 si vyhrál turnaj t�í kouzelník� a ješt� mnoho dalšího,“ horlil Fred. 
  „Nejspíš mu to zava�ily všechny ty jeho šílenosti,“ oto�il se k n�mu George. 
  „Jo,“ p�itakal zamyšlen� Fred. „Jo, nad�lal jsi až moc problém�, kamaráde. No, aspo	
jeden z vás ví, co je v život� nejd�ležit�jší.“ P�ešel k Harrymu, poplácal ho po zádech a 
sežehl Rona zni�ujícím pohledem. 
  „Prefekt… z našeho mazánka Ronánka je prefekt!“ 
  „Ach bože, s mamkou to bude k nesnesení,“ zasténal George a vrazil prefektský odznak 
Ronovi do ruky, jako by se bál, že se jím m�že pošpinit. 
  Ron, který ješt� ne�ekl jediné slovo, odznak popadl a chvíli na n�j up�en� zíral. Pak natáhl 
ruku s odznakem k Harrymu, jako by ho n�m� žádal, aby potvrdil jeho pravost. Harry si ho 
vzal.  
  Vtom se s prásknutím rozlétly dve�e a do ložnice jako vich�ice vtrhla Hermiona se 
zrudlými tvá�emi a rozevlátými vlasy. V ruce držela obálku. 
  „Máš… p�išla ti…?“ 
  Všimla si odznaku v Harryho ruce a vypískla. 
  „Já to v�d�la!“ drmolila roz�ilen� a zamávala svým dopisem. „Já taky, Harry, já taky!“ 
  „Já ne!“ vyhrkl honem Harry a str�il odznak nazpátek Ronovi. „To dostal Ron, ne já.“ 
  „To dos…Cože?“ 
  „Ron je prefektem, ne já,“ opakoval Harry. 
  „Ron?“ užasla Hermiona a zatvá�ila se nechápav�. „Ale… ur�it�? Chci �íct…“ 
Z�ervenala, když se k ní Ron oto�il se vzdorovitým výrazem ve tvá�i. 
  „Na tom dopise je moje jméno,“ ubezpe�il ji. 
  „Já…,“ zakoktala Hermiona, která te� vypadala dokonale zmaten�. „Já… totiž…Páni! To 
je skv�lé, Rone. To je vážn�…“ 
  „Ne�ekané,“ p�ikývl George. 
  „Ne!“ bránila se Hermiona a zard�la se ješt� víc. „Ne, to není…Ron dokázal 
spoustu…fakt je…“ 
  Dve�e se za ní malinko pootev�ely a do ložnice pozpátku nacouvala paní Weasleyová 
s plnou náru�í �erstv� vyžehlených hábit�. „Ginny �íkala, že kone�n� p�išly ty seznamy 
u�ebnic,“ poznamenala a p�elet�la o�ima po všech obálkách. „Dejte mi ty seznamy, já 
s nimi dnes odpoledne zajdu do P�í�né ulice, a zatímco se budete balit, všechno vám 
koupím. Rone, musím ti sehnat nové pyžamo, z tohohle jsi už nejmí	 o patnáct centimetr�
vyrostl. To je neuv��itelné, jak rychle rosteš…Jaká barva by se ti líbila?“ 
  „Kup mu �ervenozlaté, aby se mu hodilo k odznaku,“ poradil jí s úšklebkem George. 
  „K �emu?“ zeptala se roztržit� paní Weasleyová, skulila pár kaštanov� hn�dých ponožek 
a položila je na Ronovu hromádku. (…) 
  „K jeho…ale Rone, snad jsi ne…“ 
  Ron zvedl odznak do výše. Paní Weasleyová vypískla stejn� jako p�edtím Hermiona. 
  „Ne! To snad není pravda! No to je báje�né, Rone! Prefekt! Tak už to dokázali z rodiny 
všichni!“ 
  „A co Fred a já, my jsme sousedi odvedle?“ zaškaredil se dot�en� George, když ho matka 
odstr�ila a objala svého nejmladšího syna. 
  „Po�kej, až to uslyší tv�j otec! Jsem na tebe tak pyšná, Rone!“ (…) 
  Fred s Georgem za jejími zády vyráželi hlasité dávivé zvuky, paní Weasleyová to však 
nevnímala. Pevn� objala Rona kolem krku a líbala ho a líbala, až byl za okamžik ješt�
�erven�jší než jeho prefektský odznak. 
  „Mami…nech toho…No tak, mami, vzpamatuj se…“ mru�el a snažil se jí odstr�it. (…) 
  Ješt� jednou Rona políbila na tvá�, hlasit� popotáhla a vyb�hla z ložnice.  
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  Fred s Georgem se po sob� podívali. „Nebude ti vadit, když t� nepolíbíme, že ne, Rone?“ 
zeptal se Fred falešn� ustaraným tónem. „Ale jestli chceš, m�žem ti vyseknout pukrle,“ 
nabídl se George. 
  „Hele, nechte toho, nebo…“ zamra�il se na n� Ron. (…) 
  A vzáp�tí se dvoj�ata hlasit� p�emístila pry�. 
  „Šašci jedni!“ ulevila si rozho��en� Hermiona a dívala se ke stropu, skrz který te� slyšeli 
Freda a George, jak ve své ložnici �i�í smíchy. „Nevšímej si jich Rone, prost� na tebe 
žárlí!“ 
  „Ne�ekl bych, že žárlí,“ zamumlal Rona pochybova�ným tónem a také vzhlédl ke stropu. 
„Odjakživa tvrdí, že za prefekty se vybírají jen podlézaví šprti…Na druhou stranu ale,“ 
dodal spokojen�jším hlasem, „nikdy nedostali nové košt�! Kdybych tak mohl jít s mamkou 
a vybrat si… Jo, myslím, že za ní p�jdu a povím jí, že ten Zameták by se mi líbil, jen aby 
to v�d�la…“ 
  Vyb�hl z ložnice a nechal Harryho a Hermionu samotné. (…) 
  Na to, že se v pátém ro�níku vybírají prefekti, Harry úpln� zapomn�l. P�íliš ho 
zam�stnávaly obavy, že by ho mohli vylou�it z Bradavic, a v�bec nepomyslel na to, že 
sovy už vybraným student�m roznášejí prefektské odznaky. Kdyby si na to však byl
vzpomn�l, kdyby ho n�co takového napadlo… co by �ekal? Tohle ne, ozval se mu kdesi 
v hlav� tichý pravdomluvný hlásek. 
  Harry protáhl obli�ej, jako by se cht�l rozplakat, a zabo�il ho do dlaní. Bylo zbyte�né si 
n�co nalhávat; kdyby byl v�d�l, že je prefektský odznak na cest�, p�edpokládal by, že 
p�ijde jemu a ne Ronovi. Znamenalo to snad, že je stejn� nafoukaný jako Draco Malfoy? 
Myslí si, že je všem ostatním nad�azený? Vážn� je p�esv�d�ený, že je lepší než Ron? 
  Ne, popíral to vzdorovit� hlásek. 
  Je to pravda? Harry se nad tím zamyslel a úzkostliv� zkoumal svoje pocity. 
  Jsem lepší ve famfrpálu, pokra�oval hlásek, ale v ni�em jiném. To je nepochybná pravda, 
pomyslel si Harry, ve škole o nic lepší než Ron není. Co ale mimo školu? Co všechna ta 
dobrodružství, která spole�n� s Ronem a s Hermionou od p�íchodu do Bradavic prožili a 
p�i nichž jim hrozilo mnohem víc než jen vylou�ení? 
  Ron a Hermiona se p�ece na v�tšin� t�ch dobrodružství podíleli se mnou, p�ipomn�l 
hlásek v jeho hlav�. 
  Úpln� na všech ale ne, dohadoval se sám se sebou Harry. Nebyli se mnou, když jsem 
bojoval s Quirrellem. Nezápasili s Raddlem a s baziliškem. Nebyli to oni, kdo zahnal 
všechny ty mozkomory tehdy v noci, kdy Sirius uprchl. Nebyli se mnou na h�bitov� toho 
ve�era, kdy se vrátil Voldemort… 
  A znovu se v n�m vzedmul tentýž pocit uk�ivd�nosti, který ho málem zadusil tehdy ve�er, 
když sem p�ilet�l. Rozhodn� jsem toho dokázal víc, p�emítal rozho��en�. Dokázal jsem víc 
než oba dohromady! 
  Možná ale, p�ipustil objektivn� hlásek, možná Brumbál nevybírá za prefekty jen ty, kdo se 
zapletli do spousty nebezpe�ných situací… Možná je vybírá i podle jiných kvalit. Ron má 
asi n�co, co ty nemáš…(…)

(J. K. Rowlingová: Harry Potter a Fénix�v �ád, 153-159) 

 Úryvek popisuje epizodu, ve které je postava Rona, jedna z hlavních 
postav p�íb�hu o Harry Potterovi, ne�ekan� ocen�na vyšší autoritou, což je 
pro jeho okolí velmi p�ekvapivé. Ron je totiž v celém p�íb�hu �asto chápán 
pouze jako p�ítel hlavního hrdiny, který žije v jeho stínu a jehož schopnosti 
jsou zna�n� podce	ovány. Ostatní postavy v úryvku reagují na jeho ocen�ní, 
každá samoz�ejm� jiným zp�sobem. P�evážná �ást úryvku se odehrává ve 
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form� dialog�, postavy tedy mají dostate�ný prostor vyjád�it své emoce a 
postoje k nov� vzniklé situaci, odhalují se tak jejich rozdílné povahy a díky 
tomu je jejich chování pom�rn� snadno �itelné pro �tená�e obou cílových 
skupin.  

Postavy v úryvku jsou svým v�kem blízké �tená��m cílových skupin, 
prožívají stejné každodenní situace a zabývají se stejnými problémy jako sami 
�tená�i. Postavy bojují o uznání ostatních, �eší neshody se sourozenci, snáší 
jejich povyšování a nedoce	ování a musí se vyrovnat s jejich odmítavým 
postojem. N�které se na druhou stranu musí smí�it s neo�ekávaným úsp�chem 
mladšího sourozence. Postavy také �elí p�ehnaným citovým projev�m 
vlastních rodi�� na ve�ejnosti p�ed kamarády a nevyhnou se ani �ešení 
zásadních morálních otázek. V ukázce se objevují jak postavy mužské, tak 
postavy ženské, což p�ináší možnost sledovat p�ípadné utvá�ení vztah�
�tená�� k literárním postavám z hlediska genderové otázky.   

Díky množství a r�znorodosti postav �tená� se p�i �etb� úryvku 
seznámí s r�znými typy, které m�že mezi sebou porovnávat a z nichž si pak 
m�že vybírat postavy jemu blízké. Postavy také nabízí �tená�i možnost 
identifikace, díky níž pak m�že pohlížet na danou situaci a na ostatní postavy 
o�ima oblíbené postavy. V tomto p�ípad� pak mohou být jako nesympatické 
vnímány ty postavy, se kterými má oblíbená postava špatné vztahy. 
K identifikaci však také dojít nemusí a �tená� m�že hodnotit postavy na 
základ� jiných kritérií. Respondentovy vztahy k postavám se následn�
promítnou p�i interpretaci textu a p�i odpovídání na otázky v dotazníku. 
Odpov�di pak pomohou odhalit kritéria, podle kterých si �tená�i vytvá�í 
vztahy k literárním postavám a na jejichž základ� pak vnímají postavy jako 
sympatické a nesympatické. To umožní pohlížet na problematiku z hlediska 
prvního, teoretického cíle výzkumu. 

Tém�� celý úryvek je vypráv�n všev�doucím vyprav��em, který 
prezentuje objektivní postoj a zdržuje se hodnotících komentá��. Popis 
událostí je tedy v této �ásti spolehlivý a pomáhá �tená�i vytvo�it si p�edstavu 
o dané situaci. V záv�ru úryvku však dochází ke zm�n� perspektivy, je 
použita forma vnit�ního monologu, která umož	uje �tená�i nahlédnout do 
nitra postavy Harryho Pottera a odhalit tak jeho stanovisko k celé situaci. 
Práv� v této záv�re�né �ásti dochází u Harryho Pottera k vnit�nímu rozporu, 
v n�mž váhá nad tím, jak se postavit k ocen�ní svého p�ítele Rona. Tento 
okamžik je v celém úryvku velmi d�ležitý. Odhaluje totiž Harryho Pottera 
jako postavu, která ne úpln� odpovídá p�edstavám o ideálním hrdinovi tak, 
jak ho v tomto v�ku vnímají �tená�i; hrdina zde zpochyb	uje sv�j vztah 
k nejlepšímu p�íteli a dokonce mu jeho úsp�ch závidí a nep�eje mu ho. Harry 
Potter tedy v úryvku vystupuje vlastn� jako postava záporná. Pochopení a 
následná interpretace této �ásti je proto klí�ová pro druhý cíl výzkumu, 
aplikovaný do praxe. V odpov�dích respondent� lze sledovat, jestli jsou 
schopni hodnotit postavu Harryho Pottera pouze na základ� textu, �i zda 
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podléhají jejímu obrazu ideálního hrdiny, který jedná za všech okolností 
dob�e a který je v knižní i filmové p�edloze prezentován. 

Z jazykového hlediska a z hlediska literární náro�nosti úryvek zcela 
vyhovuje v�ku a �tená�ské vysp�losti cílových skupin. Text je jednoduchý a 
srozumitelný, klí�ové slovo prefekt je sice slovo cizího p�vodu, ale jeho 
p�esný význam není pro porozum�ní textu až tak d�ležitý a jeho smysl se dá 
navíc odvodit z kontextu; jiná složitá slova a obraty se v textu nevyskytují. 
Epizodní p�íhoda je vypráv�na chronologicky a neruší ji žádné d�jové 
odbo�ky �i nadbyte�né popisné pasáže. Záv�re�ná �ást sice m�že být 
náro�n�jší na pochopení, protože je psána formou vnit�ního monologu, kde se 
st�etávají dva vnit�ní hlasy a soupe�í spolu, ale pasáže jsou zase dostate�n�
graficky odd�lené, takže pomáhají �tená��m se v textu orientovat a lépe ho 
pochopit. 

Text je tematicky i d�jov� atraktivní, má díky dialog�m spád a nabízí 
�tená�i možnost identifikovat se s látkou, postavami i situací. Je patrné, že 
text byl vybrán z knihy ur�ené d�tskému �tená�i, a spl	uje tak všechny výše 
formulované požadavky. 

4.3.3 Obecná charakteristika literárních postav vystupujících v úryvku 

Pro ú�ely výzkumného šet�ení bylo d�ležité provést obecnou, 
objektivní charakteristiku literárních postav v úryvku. Z ní pak bylo možné 
vycházet p�i analyzování a interpretaci získaných dat a na jejím základ� pak 
p�istupovat k odpov�dím respondent�, které se týkají se této problematiky. 
 V úryvku vystupuje šest postav r�zného v�ku a pohlaví: Ron, Fred, 
George, Harry, Hermiona a paní Weasleyová. Postavy jsou charakterizovány 
p�evážn� nep�ímo, jejich povahové rysy jsou znázorn�ny jejich chováním, 
jednáním, zp�sobem �e�i a obsahem promluv a také zp�sobem uvažování. 

Hlavní postavou úryvku je Ron, který získává ocen�ní, školní hodnost -  
odznak prefekta, a tato situace se následn� v celém úryvku �eší. Ron sám je, 
stejn� tak jako ostatní, ocen�ním velmi zasko�en a neví, jak se k n�mu má 
postavit. Tém�� se neprojevuje, nesnaží se obhájit své vlastní zásluhy a 
nechává situaci voln� plynout bez jakýchkoli zásah�; na r�zné projevy 
ostatních vícemén� nereaguje. Ke konci úryvku se sice již projeví jeho radost 
a Ron si sv�j úsp�ch za�íná pomalu uv�domovat, ale z jeho p�edchozího 
chování je patrné, že sám sebe podce	uje a p�íliš si nev��í. Jeho postava m�že 
vyvolávat spíše soucit než obdiv, to už ale závisí na vnímání jednotlivých 
�tená��. 
 V první �ásti úryvku se nejvíce projevují Fred a George, brat�i Rona. 
Jejich projev je tak identický, že je lze charakterizovat jako jednu postavu. 
Oba dva jsou bratrovým úsp�chem p�ekvapeni a staví se k n�mu spíše 
negativn�. Nelze p�ímo �íci, že by Ronovi jeho úsp�ch závid�li, spíše se snaží 
hodnotu získaného ocen�ní ve všech ohledech znevážit. Své názory a postoje 
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prezentují sice zdánliv� vtipným zp�sobem, ale z jejich tónu je více než 
humor cítit sarkasmus a ironie.  
 Hermiona, která pat�í spole�n� s Harrym k Ronovým nejlepším 
p�átel�m, se objevuje na scén� p�ímo uprost�ed d�ní, a protože je zpo�átku 
zaujata svým úsp�chem, chvíli ji trvá, než se v nastalé situaci zorientuje. 
Když uvidí prefektský odznak v Harryho ruce, automaticky p�edpokládá, že 
odznak obdržel Harry a nem�že ze za�átku uv��it tomu, že by odznak pat�il 
Ronovi. Ze svého p�ekvapení se však rychle vzpamatuje a zbrkle se snaží 
vymyslet n�co, �ím by Ron�v úsp�ch podpo�ila. Bohužel se jí to p�íliš neda�í. 
Pozd�ji se však rázn� postaví na Ronovu stranu. 
 Paní Weasleyová vystupuje v úryvku v roli typické matky – ob�tav� a 
s láskou se stará nejen o chod domácnosti, ale p�edevším o všechny své 
potomky a o jejich dobro. Harryho a Hermionu již vnímá jako sou�ást rodiny 
a stará se o n� stejn� pe�liv�. Jako správná matka je ohromena Ronovým 
úsp�chem a dává svou radost bezprost�edn� najevo, aniž si uv�domuje, že by 
její citové projevy mohly být Ronovi p�ed ostatními nep�íjemné. Po svém 
krátkém výstupu vzáp�tí odchází sd�lit novinu manželovi a pod�lit se s ním o 
svou radost ze synova úsp�chu. 
 Harry, Ron�v nejlepší kamarád, se ve v�tší �ásti úryvku tém��
neprojevuje, není tedy jasné, jak se k Ronovu úsp�chu staví a co se mu honí 
hlavou. Faktem však je, že se Rona nedokáže zastat a ani se nepostaví na jeho 
stranu proti Fredovi a Georgovi. V záv�re�né �ásti úryvku, když Harry 
z�stane sám, za�ne nad celou situací v duchu p�emýšlet a v jeho nitru se 
odehrává morální boj. Harry sám sob� p�iznává, že p�edpokládal, že 
prefektský odznak dostane spíše on sám. Ve srovnání s Ronem, ale i 
s Hermionou, která odznak také obdržela, toho totiž dokázal mnohem více; 
byl to on, kdo vždy úsp�šn� porazil všechny nep�átele, ne oni ani nikdo jiný. 
A p�esto ocen�ní nezískal. Na jednu stranu je Harry zklamaný a cítí se 
uk�ivd�n�, ale na druhou stranu se své domýšlivosti leká. Vzhledem k tomu, 
že Harryho vnit�ní souboj kon�í v úryvku otev�en�, nabízí se tak �tená��m 
možnost posoudit Harryho chování nezávisle na tom, jak se on sám k celému 
problému nakonec postaví. 

4.3.4 Sestavení dotazníku 

Dotazník byl sestaven tak, aby se p�ímo vztahoval k vybranému 
úryvku, aby p�inesl odpov�di na výzkumné otázky a bylo možné na jeho 
základ� sledovat cíle výzkumu. P�ed samotným výzkumem byl proveden 
p�edvýzkum, jehož cílem bylo zjistit, zda jsou zadání otázek a samotné otázky 
správn� a srozumiteln� formulovány a zda získané odpov�di vyhovují cíl�m 
výzkumu. 

V dotazníku, který je p�iložen v p�íloze, bylo vytvo�eno celkem 14 
položek, které je možné rozd�lit do n�kolika skupin. V první skupin� se 



36

nacházejí t�i položky, které mají charakter kontaktní a informativní, druhá 
skupina položek obsahuje t�i dvojice, které se zabývají vytvá�ením vztah�
k postavám a jejich hodnocením, t�etí skupina zahrnuje položky týkající se 
hodnocení postavy Harryho Pottera. Ve �tvrté skupin� je položka, která má 
kontrolní funkci. 

Položky v první skupin� se nevztahují p�ímo k úryvku, ale zjiš
ují 
informace o respondentech; o jejich pohlaví (�. 1), o stupni vzd�lávacího 
systému, ve kterém se nacházejí (�. 2), a o jejich obeznámenosti s p�íb�hem 
Harryho Pottera (�. 3). První dv� položky byly uvedeny z d�vodu za�azení 
respondent� k cílovým skupinám. Rozd�lení cílových skupin prob�hlo 
primárn� podle stupn� vzd�lávání a sekundárn� podle p�íslušnosti k pohlaví. 
D�vodem za�azení t�etí položky bylo utvo�it si p�edstavu o tom, v jakém 
vztahu je knižní a filmové zpracování o Harry Potterovi a kterému médiu 
dávají dané skupiny p�ednost. Tato položka totiž zjiš
uje, zda respondenti 
p�íb�h o Harry Potterovi pouze �etli, zda ho pouze vid�li ve filmovém 
zpracování, zda ho znají z obou zpracování nebo zda z�stali p�íb�hem 
nedot�eni a neznají ani knižní ani filmové provedení. Vzhledem k cíl�m 
výzkumu není tato položka sice p�íliš d�ležitá, protože definovaná 
problematika je studována pouze na základ� interpretace vybraného úryvku 
bez ohledu na to, zda respondenti p�íb�h znají �i ne, ale na druhou stranu 
umož	uje dodate�n� se zabývat tím, jestli je interpretace úryvku n�jakým 
zp�sobem podmín�na mírou obeznámenosti s dílem. M�že se totiž stát, že 
konkrétní zjišt�ní budou mít vliv na kone�né výsledky výzkumu, nap�íklad 
budou podporovat, �i vyvracet vzniklé záv�ry. V p�ípad�, že k takové situaci 
nedojde, mohou být zjišt�ní uvedena ex post jen pro zajímavost.  

Ostatní položky, které následují, se již vztahují p�ímo k úryvku. Obsah 
položek odhaluje na základ� interpreta�ních proces� p�edevším mín�ní a 
postoje respondent�, jejich subjektivní hodnocení a pohled na p�íb�h v 
úryvku. Otázky nemají v žádném p�ípad� charakter znalostní ani v�domostní.  

V druhé skupin� jsou uvedeny t�i dvojice položek, každá dvojice spolu 
vždy úzce souvisí. U první položky v rámci každé dvojice bylo úkolem 
respondent� vybrat z nabídky jednu až t�i postavy podle zadaného kritéria. 
V nabídce jsou vždy vypsány všechny postavy objevující se v úryvku. Forma 
odpov�di v první položce je tedy uzav�ená, vý�tová. Druhá položka vždy 
hned navazuje a respondenti v odpov�di zd�vod	ovali, pro� v p�edchozí 
položce vybrali konkrétní postavu nebo postavy. Respondenti mají dostate�ný 
prostor obhájit svou volbu, protože forma odpov�di je volná, otev�ená.  

První dvojice položek (�. 4, �. 5) se soust�edí na hlavní postavu úryvku 
a díky ní je možné sledovat, co znamená pro respondenty termín hlavní 
postava a jak ho aplikují p�i komunikaci s konkrétním textem. P�i 
formulování otázky se p�edpokládalo, že i respondenti cílové skupiny nižšího 
v�ku mají o tomto termínu pov�domí a budou schopni na otázku odpov�d�t. 
Cílem této dvojice otázek je též pozorovat, do jaké míry se respondenti dokáží 
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odpoutat od pov�domí o celém p�íb�hu Harryho Pottera a zda dokáží vnímat 
hierarchii postav pouze na základ� konkrétního úryvku.   

Druhá dvojice položek (�. 6, �. 7) a t�etí dvojice položek (�. 8, �. 9) se 
zabývá problematikou vytvá�ení vztah� k literárním postavám. Respondenti 
vybírali postavy, které jim byly v celém úryvku nejvíce a nejmén�
sympatické, a své volby zd�vod	ovali. Tyto položky jsou tedy klí�ové pro 
studium prvního cíle výzkumu. 

Následující položka (�. 10) je uvedena jako kontrolní. Respondenti si 
m�li vybrat, jakou postavu z úryvku by cht�li za svého kamaráda/kamarádku. 
P�edpokladem byl fakt, že odpov�� bude korespondovat s odpov�dí na 
otázku v položce �. 6, tedy že si respondent logicky zvolí stejnou postavu, se 
kterou nejvíce sympatizuje.  

Další �ty�i položky jsou pak sou�ástí t�etí skupiny, zam��ují se tedy na 
hodnocení postavy Harryho Pottera. První z t�chto položek (�. 11) je uvedena 
jako škálová a úkolem respondent� bylo ozna�it na stupnici 1 – 6, do jaké 
míry jim je postava Harryho Pottera v úryvku sympatická. Sudý po�et stup	�
je zvolen zám�rn�, aby nedošlo k situaci, že si respondent nebude v�d�t rady 
a zakroužkuje tak prost�ední variantu, která nemá pro ú�ely výzkumu 
pot�ebnou výpov�dní hodnotu. Sudý po�et neumož	uje vybrat neutrální st�ed, 
a i když si respondent zvolí jednu ze dvou st�edových variant (stupn� 3 a 4), 
musí vždy vybrat bu� variantu bližší k pozitivnímu hodnocení/pólu, nebo 
bližší k negativnímu hodnocení/pólu. Cílem položky totiž není zjistit, kolik 
respondent� volí jednotlivé stupn�, ale zda je postava vnímána spíše jako 
sympatická, �i spíše jako nesympatická. 

Následující položka (�. 12) je vytvo�ena ve form� testové úlohy. 
Respondenti zde m�li za úkol vybrat z nabídky �ty�i p�ídavná jména �i slovní 
spojení, která podle nich nejlépe charakterizují postavu a chování Harryho 
Pottera v úryvku. V nabídce jsou uvedena slova, která vyvolávají negativní, 
pozitivní, ale i neutrální konotace. Všechna uvedená slova je možné aplikovat 
na chování Harryho Pottera a záleží pouze na respondentech, která ze slov 
budou vystihovat jejich chápání postavy a která následn� p�i výb�ru 
up�ednostní. 

Ohodnotit postavu Harryho Pottera jako kladnou, zápornou �i neutrální 
je úkolem respondent� v další položce (�. 13). Zde mohou p�ímo vyjád�it, jak 
na postavu nahlížejí. 

Poslední položka dotazníku (�. 14), s polouzav�enou formou odpov�di, 
je zam��ena na p�edstavivost �tená�e a jeho schopnost p�edvídat pokra�ování 
textu. Úkolem respondent� bylo popustit uzdu fantazii a na základ� svého 
hodnocení Harryho Pottera odhadnout, jak se jeho postava bude dále vyvíjet. 
Respondenti si mohli vybrat ze dvou možností, �i uplatnit kreativitu a 
vymyslet možnost vlastní.  

Jak již bylo výše zmín�no, položky jsou vytvo�eny tak, aby spolu úzce 
souvisely a byly mezi sebou vzájemn� propojeny. Položky �. 6, 7, 10 se 
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všechny vztahují k sympatizování respondent� s ur�itými postavami, a 
v odpov�dích by se tedy m�la objevovat jména stejných postav. Odpov�di 
v položkách �. 12 a 13 by m�ly podporovat jednotný pohled na postavu 
Harryho Pottera, tzn. že vlastnosti p�i�azené k chování této postavy v položce 
�. 12 by m�ly mít stejnou pozitivní �i negativní povahu jako celkové 
hodnocení postavy z hlediska etické intence (kladná, záporná, neutrální). 
Položka �. 14 se také nep�ímo vztahuje k této otázce. P�edpokládá se, že 
pokud by respondent vnímal postavu jako kladnou, bude o�ekávat, že se tato 
postava bude v budoucnosti vyvíjet pozitivním sm�rem, a pokud by ji vnímal 
jako zápornou, bude o�ekávat spíše negativní sm��ování postavy. Mohlo by 
se zdát, že i položka �. 11 se vztahuje k hodnocení postavy Harryho Pottera 
jako kladné/záporné, ale není tomu tak. Etickou intenci postav nelze 
zam�	ovat s citovým pom�rem �tená�e k postav�, tedy se sympatiemi. 
�tená��m m�že být blízká postava, kterou budou objektivn� hodnotit jako 
zápornou a naopak. Není tedy možné chápat odpov�� v položce �. 11 v 
podmín�ném vztahu k položkám �. 12, 13, respektive 14. 

V rámci ov��ení validity dotazníku byl proveden p�edvýzkum, b�hem 
n�hož byl testován nejen samotný dotazník, vhodnost formulací a zn�ní 
zadaných otázek, ale také p�im��enost a vhodnost úryvku. V první fázi 
p�edvýzkumu vypracovalo dotazník samostatn� n�kolik student� vysoké 
školy. Byli požádáni, aby na n�j vyjád�ili sv�j názor a konstruktivn�
okomentovali, co uznají za vhodné. Na základ� jejich reakcí byly n�které 
otázky i vý�tové odpov�di �áste�n� p�eformulovány �i dopln�ny; úryvek byl 
všemi shledán srozumitelný a dostate�n� atraktivní. V druhé fázi ov��ování 
prob�hl p�edvýzkum u �ty� respondent�, kte�í byli ve v�ku cílových skupin, a 
byly hodnoceny p�edevším jejich odpov�di. Ukázalo se, že odpov�di vyhovují 
cíl�m výzkumu. Nezapomn�lo se však ani na evaluaci úryvku, všichni 
respondenti z druhé fáze ho hodnotili také pozitivn�. Z t�chto d�vod� byl 
dotazník schválen k samotnému výzkumnému šet�ení. 

4.4  Provedení výzkumu 

Výzkumné šet�ení bylo provedeno ve dvou fázích, v prosinci 2010 se 
uskute�nilo v 6. t�ídách na dvou základních školách a v lednu 2011 v prvních 
ro�nících na dvou školách st�edních. Vzhledem k tomu, že zam��ení výzkumu 
spadá do oblasti �eského jazyka a literatury, byla ve všech p�ípadech možnost 
realizace šet�ení prodiskutována s vyu�ujícími �eského jazyka, kte�í dali 
svolení k šet�ení v�tšinou bez problém�. Šet�ení poté probíhalo v prost�edí 
školní t�ídy v pr�b�hu vyu�ování a pro provedení šet�ení byla vymezena vždy 
p�ibližn� jedna vyu�ovací hodina �eského jazyka �i literatury. Šet�ení bylo 
vždy realizováno samotným výzkumníkem, p�ítomnost �i nep�ítomnost 
vyu�ujícího b�hem výzkumu nem�la na pr�b�h žádný vliv. Výzkumník 
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vstupoval do t�ídy v roli cizince, neznámého �lov�ka, který nemá ke 
konkrétní skupin� respondent� žádný vztah, který nic konkrétního neo�ekává 
a není v��i respondent�m zatížen jakýmikoli p�edsudky. 

Respondenty v 6. t�ídách bylo d�ležité vzhledem k jejich v�ku p�ed 
samotným šet�ením náležit� zaujmout, tematicky naladit, a vytvo�it tak 
pat�i�nou atmosféru pro provedení dotazníku. Z tohoto d�vodu bylo šet�ení 
na�asováno tak, aby se uskute�nilo nedlouho po filmové premié�e první �ásti 
záv�re�ného dílu ságy o Harry Potterovi a umožnilo tak za�ít motiva�ní fázi 
otázkami týkajícími se filmové premiéry. Žáci obou 6. t�íd reagovali na 
otázky spontánn�, zapojovali se do diskuze a o danou tematiku projevovali 
zájem. Téma diskuze se tak samovoln� p�esm�rovalo ke knižnímu 
zpracování. P�edb�žné šet�ení p�ineslo v rámci diskuze následující zjišt�ní.  

• V jedné t�íd� žáci neprojevili o Harryho Pottera velký zájem, pouze 3 
z nich �etli alespo	 jeden díl, ostatní vid�li n�které díly filmového 
zpracování. Krom� výjimek se žáci do kina na nový díl nechystali, 
cht�li si rad�ji po�kat, až film vyjde na DVD nebo si ho budou moci 
stáhnou na internetu. Po p�e�tení knihy v�tšina respondent� netoužila.  

• V druhé t�íd� již byl zájem o Harryho Pottera v�tší, alespo	 jeden díl 
�etlo 6 žák�, z toho jeden dokonce celou ságu. Ti, kte�í knihu �etli, ji 
hodnotili kladn�ji než film. Polovina žák� již vid�la nové filmové 
zpracování posledního dílu ságy a filmové díly o Harry Potterovi se 
žák�m obecn� velmi líbily.  

 Po motiva�ní fázi se p�ikro�ilo k provedení samotného šet�ení a 
vzhledem k v�ku respondent� a jejich schopnostem byla zvolena tato 
strategie: výzkumník nejprve prošel celý dotazník spole�n� se žáky, vysv�tlil 
jim, co se od nich v které položce o�ekává a odpov�d�l na p�ípadné dotazy. 
Poté byl respondent�m rozdán text, který si samostatn� p�e�etli. Po p�e�tení 
celého textu respondenti pracovali na dotazníku. Již v této fázi byly patrné 
rozdíly mezi jednotlivými žáky. N�kte�í m�li vypln�n dotazník pom�rn�
rychle, na jiných bylo znát, že je pro n� dotazník p�íliš dlouhý a za�ali ztrácet 
pozornost. Nicmén� vypln�ný dotazník odevzdali všichni a poté m�li ješt�
dostatek energie a zájmu o n�kterých otázkách diskutovat. Pár žák� dokonce 
projevilo zájem o p�e�tení knihy, což lze hodnotit jako velmi p�ínosný 
výsledek. 
 V prvních ro�nících st�ední školy byla situace naprosto odlišná. 
Motiva�ní fáze nebyla v t�chto t�ídách d�ležitá, protože studenti p�ijali 
výzkumné šet�ení jako vítanou zm�nu ve výuce �eského jazyka a literatury a 
n�kte�í byli dokonce vd��ni, že jim ukrátí vyu�ovací hodinu. Pokus o 
po�áte�ní �i záv�re�nou komunikaci s respondenty nedopadl zrovna nejlépe, 
studenti byli spíše pasivní a na otázky reagovalo pouze pár jedinc�. P�esto 
bylo možné dojít k následujícím záv�r�m. 
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• V rámci obou t�íd vid�li tém�� všichni nové filmové zpracování 
posledního dílu ságy, více než polovina student� minimáln� jednu 
knihu �etla (v�tšina z nich �etla celou ságu). N�kterým se líbí více film, 
jiní up�ednost	ují spíše knihu a n�kterým se líbí obojí, protože obojí je 
podle nich „super, každé jiným zp�sobem“. 

Respondenti �etli text samostatn� a stejným zp�sobem vypl	ovali i 
dotazník, nebylo nutné zodpovídat žádné dotazy. Stejn� jako u žák� 6. t�íd 
byly i zde patrné rozdíly mezi studenty, n�kte�í byli rychlejší, jiní pomalejší. 
Ve srovnání s první cílovou skupinou však dokon�ovali své odpov�di 
mnohem rychleji, vše zvládli b�hem 25 minut. Všichni studenti pracovali se 
zaujetím a zdálo se, že je úryvek i vypl	ování dotazníku baví. 

 Celkov� je možné �íci, že šet�ení prob�hlo bez problém� p�esn� podle 
p�edstav výzkumníka, respondenti se chovali výborn� a nebylo nutné �ešit 
žádné káze	ské problémy.  

4.5  Analýza získaných dat  

Výsledky dotazníkového šet�ení p�inesly dva typy dat; u položek 
s uzav�enou formou odpov�di m�la data charakter kvantitativní, u položek 
s otev�enou formou odpov�di m�la data povahu kvalitativní. Ke každému 
typu se p�istupovalo jiným zp�sobem. 
 Analýza kvantitativních dat byla provedena statisticky, na jejím základ�
však nebyly formulovány žádné záv�ry, jelikož výsledky byly následn�
dávány do souvislostí a porovnávány s kvalitativními daty, a to v rámci 
definovaných výzkumných otázek. Kvantitativní výsledky umožnily 
hierarchizovat r�zné jevy a kritéria podle toho, jak byla respondenty 
up�ednost	ována. Kvalitativní analýza byla tedy uskute�n�na nejen z d�vodu 
p�ehlednosti a lepší orientace ve výsledcích, ale také z d�vodu podpory 
výsledk� a záv�r� týkajících se kvalitativních dat. 

P�i analyzování získaných kvalitativních dat byla použita metoda 
otev�eného kódování. Jednalo se o techniku, p�i níž byla data rozbita na 
textové jednotky a t�mto jednotkám byly následn� p�id�leny n�jaké kódy 
(jména nebo ozna�ení). V této �ásti analýzy šlo o to vytvo�it „nálepku“, která 
by nejlépe odpovídala povaze jednotky ve vztahu ke zvolené výzkumné 
otázce. V pr�b�hu analyzování byl sestavován seznam p�i�azených kód�, na 
jehož základ� byla poté provedena kategorizace, tzn. kódy byly podle 
podobnosti �i jiné vnit�ní souvislosti rozd�leny do skupin (kategorií). 
Kategorie byly mezi sebou porovnávány a byly hodnoceny ve vztahu 
k definovaným výzkumným otázkám. N�které kvalitativní výsledky byly také 
hodnoceny kvantitativn�, jak je uvedeno výše. 
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5 Vyhodnocení výsledk� výzkumu 

V této kapitole budou uvedeny výsledky výzkumného šet�ení a jejich 
následná interpretace. Pro p�ehlednost bude p�i uvád�ní výsledk� zmín�n 
nejprve po�et respondent� a rozložení cílových skupin. Poté bude v�nován 
prostor vždy výsledk�m  jednotlivých položek dotazníku, p�ípadn� týkajících 
se výše definovaných dvojic položek. Následn� budou prezentovány 
výsledky, které odhalují vzájemné vztahy mezi položkami, a budou také 
uvedeny zp�soby, jak se mezi sebou výsledky jednotlivých položky vzájemn�
ovliv	ují. K zajišt�ní validity kvalitativních výsledk� budou k jednotlivým 
položkám uvád�ny p�ímé citace z odpov�dí respondent� a grafické 
znázorn�ní výsledk�. 

U každé položky budou výsledky uvedeny a zhodnoceny nejd�íve 
v rámci jednotlivých skupin, tedy výsledky platné pro respondenty 6. t�íd 
základní školy a pro respondenty 1. ro�níku st�ední školy. Bude brán také 
ohled na vnit�ní rozvrstvení obou skupin, tzn. budou sledovány i rozdíly ve 
výsledcích u obou pohlaví. V záv�re�né �ásti budou výsledky obou cílových 
skupin porovnávány, budou mezi nimi hledány souvislosti. 

5.1  Po�et respondent� a rozložení cílových skupin 

Výzkumného šet�ení se zú�astnilo celkem 95 respondent�, což se blíží 
p�edpokládanému po�tu 100 respondent�. Pom�r obou primárních cílových 
skupin, rozd�lených podle v�ku, a pom�r sekundárních cílových skupin, 
rozd�lených podle p�íslušnosti k pohlaví, byl vyhovující pro ú�ely výzkumu. 
P�esné rozložení cílových skupin je zobrazeno v tabulce 5-1. 

Tab. 5-1 Rozložení cílových skupin 
  

dívky chlapci celkem 
6. t�ída základní 

školy 
18 26 44 

1. ro�ník st�ední 
školy 

27 24 51 

celkem 45 50 95 

5.2  Obeznámenost s p�íb�hem Harryho Pottera (položka �. 3) 

Výsledky této problematiky vícemén� potvrdily d�ív�jší zjišt�ní, která 
byla odhalena p�i úvodní diskuzi s respondenty, jež se konala p�ed 
uskute�n�ním samotného šet�ení, a která jsou zmín�na v kapitole 4.4.  

Filmové zpracování p�íb�h� o Harry Potterovi vid�li tém�� všichni 
respondenti cílové skupiny ze základní školy. Jen necelá t�etina však projevila 
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zájem o knižní zpracování a n�který z díl� ságy si p�e�etla. Dotazníkové 
šet�ení si v této �ásti nekladlo za cíl zjistit, kolik díl� ságy jednotliví 
respondenti p�e�etli, není tedy možné uvést konkrétní spolehlivé výsledky; 
nicmén� z diskuze s respondenty vyplynulo, že pouze dva respondenti p�e�etli 
všech sedm díl� ságy. Je tedy o�ividné, že respondenti v tomto v�ku dávají 
p�ednost spíše audiovizuální kultu�e p�ed knihami a filmová zpracování 
p�íb�h� jsou pro n� atraktivn�jší.  

Jaký má tedy toto zjišt�ní dopad na výzkumné šet�ení? Na základ� výše 
zmín�ných výsledk� lze konstatovat, že žáci znají p�íb�h a postavy tohoto díla 
p�evážn� z televizních obrazovek a filmových pláten a na základ� toho také 
postavy a p�íb�h vnímají. To se pak odráží i p�i jejich interpretaci vybraného 
úryvku, a to p�edevším v oblasti vytvá�ení vztah� k postavám.  

Problém je však i v tom, že filmová zpracování jsou obecn� zna�n�
zjednodušená, n�které pasáže, mnohdy velmi d�ležité, jsou z �asových 
d�vod� vypušt�ny a ani postavy nejsou vykresleny tak plasticky jako v knižní 
verzi. Divák je tedy v porovnání se �tená�em o mnoho aspekt� p�íb�hu 
ochuzen. V prvních t�ech dílech filmové ságy není tato problematika tak 
z�etelná, protože i odpovídající knižní díly jsou psány jednodušším zp�sobem 
a s p�ihlédnutím k mladšímu d�tskému �tená�i. Autorka, jejímž p�vodním 
zám�rem bylo, aby �tená�i rostli zárove	 s hlavním hrdinou p�íb�hu, 
sm��ovala první díly ke �tená��m ve v�ku od jedenácti do �trnácti let a 
zohled	ovala tak jejich �tená�ské pot�eby a požadavky. S dospívajícím 
hrdinou, a tudíž i s dospívajícím �tená�em, se však m�nily nároky nejen na 
d�j, ale i na vykreslení literárních postav. V následujících �ty�ech dílech je 
proto d�j už velmi složit� propletený, objevuje se zde mnoho epizodních 
p�íhod i retrospekce a v�tší pozornost je v�nována i vnit�nímu životu postav. 
Filmová zpracování t�chto záv�re�ných díl� nejsou schopna zaznamenat ani 
složitost d�je ani složitost postav, a zkreslují proto do ur�ité míry i celou 
knižní p�edlohu a její hlavní postavy.  

Práv� z této p�í�iny je i chápání a hodnocení postav u respondent�
mladšího v�ku filmovým zpracováním �áste�n� negativn� ovlivn�no a tato 
skute�nost se bezesporu promítá i p�i interpretaci vybraného úryvku. U dané 
skupiny tento vliv dokládají výsledky, které se týkají hlavn� položek 
zachycujících hodnocení postav jako sympatických. 

U skupiny respondent� ve v�ku šestnácti let je již patrný zna�ný 
�tená�ský posun. Filmové zpracování p�íb�hu o Harry Potterovi sice vid�la 
op�t tém�� celá skupina respondent�, knihu si však p�e�etla již více než 
polovina dotazovaných. Po�et respondent�, kte�í p�e�etli celou ságu, také 
zna�n� stoupl, v diskuzi se jich p�ihlásilo 21, což je tém�� v�tšina t�ch, kte�í 
p�íb�h o Harry Potterovi �etli. Je vid�t, že, i když audiovizuální kultura u 
t�chto respondent� stále p�evažuje, zájem o knihy již v tomto v�ku vzr�stá. 
V tomto p�ípad� není podstatné, zda filmové zpracování inspirovalo 
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respondenty k �etb�, �i zda to bylo naopak, d�ležité je, že více než polovina 
dotazovaných projevila o knihu zájem.  

Jak je to u této skupiny s vlivem filmových zpracování? Respondenti-
diváci, kte�í v této skupin� p�edstavují menší polovinu dotazovaných, mohou 
být sice do ur�ité míry zjednodušenou filmovou verzí ovlivn�ni, z jejich 
interpretace textu však bylo znát, že vliv obrazu již není tak silný jako u 
mladších respondent� a že d�ležitou roli v jejich hodnocení postav hraje 
úryvek. Odpov�di respondent�-�tená��, kte�í mimochodem také všichni vid�li 
filmové zpracování, vykazují úpln� stejná zjišt�ní. 

P�i srovnávání obou cílových skupin je tedy možné konstatovat, že v�k 
respondent�, na rozdíl od p�íslušnosti k pohlaví, hraje d�ležitou roli. U žák�
6. t�íd základní školy je ve v�tší oblib� filmové zpracování p�íb�hu, a proto je 
i jejich interpretace úryvku filmovou verzí více ovlivn�na. Studenti 1. ro�níku 
st�ední školy již projevují v�tší zájem o knižní verzi, a i když filmovou verzi 
shlédli všichni dotazovaní, jejich odpov�di v dotazníkovém šet�ení jsou na 
knižní/filmové p�edloze mnohem mén� závislé a �ast�ji vycházejí z chápání 
konkrétního úryvku. Rozdíly mezi pohlavími nebyly v této oblasti 
signifikantní, a proto nebylo d�ležité jim v�novat pozornost. 

Jak tedy dokazují výsledky šet�ení, je míra obeznámenosti s p�íb�hem 
Harryho Pottera velmi vysoká, krom� �ty� výjimek všichni respondenti p�íb�h 
bu� �etli, vid�li nebo �etli i vid�li. Vliv míry obeznámenosti na chápání 
úryvku je u obou cílových skupin sice odlišný, ale ne zanedbatelný.  

5.3  Hlavní postava úryvku (položky �. 4 a �. 5) 

P�edm�tem této �ásti dotazníku bylo vnímání hierarchie postav 
v úryvku. Výsledky této �ásti dotazníku odhalily odpov�di na následující 
otázky: co pro respondenty znamená pojem „hlavní postava“ a jak ho aplikují 
na konkrétní úryvek; do jaké míry respondenti vnímají hlavní postavu pouze 
na základ� úryvku a do jaké míry jsou ovlivn�ni �tená�ským a kulturním 
pov�domím, které o díle Harry Potter mají? Odpov�di respondent� byly pro 
ú�ely šet�ení nejprve zobecn�ny a poté roz�len�ny do n�kolika kategorií. 
Jednotlivé kategorie byly postupn� charakterizovány a pro ilustraci byly 
dopln�ny konkrétními citacemi z odpov�dí respondent�. Pro p�ehlednost byla 
provedena krom� kvalitativní analýzy také kvantitativní analýza, díky níž 
mohly být výsledky znázorn�ny procentuáln� v grafech a mohly být 
sledovány p�evažující preference. 
  
 U cílové skupiny žák� základních škol se objevily t�i možné odpov�di; 
jako hlavní postava byl nej�ast�ji uvád�n Ron (u 27 respondent�), dále pak 
Harry Potter (u 15 respondent�) a poslední variantou bylo konstatování, že 
žádná postava není hlavní (u 2 respondent�). Volbu hlavní postavy 
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zd�vod	ovali respondenti r�znými zp�soby. P�i analýze výsledk� bylo nutné 
vytvo�it širší obecn�jší kategorie, do nichž byly jednotlivé odpov�di 
p�i�azovány. Vzhledem k tomu, že postava Rona i postava Harryho mají 
v úryvku odlišné role, lišily se logicky i vytvo�ené kategorie pro jednotlivé 
postavy. 
 Z grafu na obr. 5-1 je možné vid�t, na základ� jakých kategorií chápali 
respondenti Rona jako hlavní postavu úryvku. 

RON

53,66%

31,71%

9,76%
4,88%

Ocen�ní postavy

Postava v centru d�ní

Srovnání s HP

Reakce ostatních postav

Obr. 5-1 Rozložení kategorií pro volbu Rona jako hlavní postavy na ZŠ 

Kategorie „ocen�ní postavy“, již uvedlo nejvíce respondent�, 
zahrnovala vícemén� totožné odpov�di, které zmi	ovaly, že Ron je hlavní 
postava práv� proto, že v úryvku dostal odznak prefekta. Všichni respondenti 
z úryvku pochopili, že ocen�ní postavy odznakem prefekta je událost velmi 
významná, protože tato hodnost je ud�lena jen t�m nejlepším. Pochopili také, 
že se jedná o odm�nu za prokázané schopnosti a dovednosti a že tak postava 
získává d�ležité postavení a respekt u ostatních. Patrn� p�edevším z d�vodu 
d�ležitosti, kterou odznak vyjad�oval, chápali respondenti Rona jako hlavní 
postavu. 

V odpov�dích byla také velmi �astá kategorie „postava v centru d�ní“. 
Zde již byly odpov�di respondent� r�znorod�jší. Kategorie obsahovala 
výroky typu: d�j se to�í kolem n�j, po�ád se o n�m mluví, celý úryvek se 
k n�mu vztahoval, nejvíce se toho kolem Rona odehrávalo. V t�chto 
odpov�dích je patrné, že respondenti mají ur�ité pov�domí o pojmu „hlavní 
postava“. Ta je v literární teorii chápána jako postava vzhledem k d�ji 
nejd�ležit�jší, kolem níž se vše podstatné odehrává. 

N�kte�í respondenti založili své vnímání hlavní postavy na porovnávání 
postav v úryvku s hlavním hrdinou celé ságy. Zmi	ovali se, že on (Ron) 
dostal prefektský odznak a ne Harry nebo že se tam objevuje více než Harry. 
Zde je možné konstatovat, že respondenti sice zvolili Rona jako hlavní 
postavu úryvku, ale nedokázali se p�íliš odpoutat od knižní/filmové p�edlohy, 
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ve které je nejd�ležit�jší postavou Harry Potter. Podle toho také pohlíželi na 
hierarchii postav v úryvku a hodnotili celou situaci. 

Poslední kategorie, kterou bylo možné rozlišit a kterou uvedlo pouze 
minimum respondent�, byla pojmenována jako „reakce ostatních postav“. 
Tato kategorie zahrnuje chápání hlavní postavy jako té, jež dává podn�t pro 
vznik ur�ité situace, na kterou pak ostatní postavy reagují a zabývají se jí. 
Hlavní postava je tedy chápána jako podn�t pro reakci ostatních postav. Jako 
p�íklad je možné uvést výrok Fred a George se s Ronem hádají, protože 
dostal odznak, který definici této kategorie dostate�n� ilustruje. 

Respondenti nej�ast�ji uvád�li odpov�di, které spadaly pouze do jedné 
kategorie, objevily se však i odpov�di složit�jší, v nichž docházelo ke 
kombinacím jednotlivých kategorií. Za zmínku stojí kombinace „ocen�ní 
postavy“ a „postava v centru d�ní“, která nejvíce p�evažovala a do které 
pat�ily takovéto formulace: protože Ron dostal odznak prefekta a je tam v tom 
úryvku nejhlavn�jší a jde tam nejvíce slyšet; protože se to kolem té postavy 
nejvíc odehrává, nap�. nejd�ív odznak dostane Ron, pak Harry chce Ron�v 
odznak atd.; protože dostal prefekt, a proto se celý ten úryvek k n�mu 
vztahoval. Zde je již patrné, že tito respondenti jsou o trochu zdatn�jší �tená�i, 
kte�í jsou schopni odhalit hlubší souvislosti textu a p�istupují k n�mu 
komplexn�ji.  

Další volenou variantou byla postava Harryho. Graf na obr. 5-2 ukazuje 
kategorie, na jejichž základ� vnímali respondenti tuto postavu jako hlavní. 

HARRY

20,00%

26,67%

46,67%

6,67%
Spojení s názvem

Hlavní hrdina ságy

Schopnosti/Vlastnosti
postavy, Obraz hrdiny

Popis vnit�ních pocit�

Obr. 5-2 Rozložení kategorií pro volbu Harryho jako hlavní postavy na ZŠ 

Kategorie „schopnosti/vlastnosti postavy, obraz hrdiny“ je pom�rn�
dost obecná a m�že se zdát, že její dv� podskupiny spolu p�íliš nesouvisí, 
faktem ale je, že Harryho Pottera charakterizují v p�íb�hu p�evážn�
schopnosti a vlastnosti, které odpovídají schopnostem a vlastnostem 
typického hrdiny, a jsou tedy s vyobrazením hrdiny úzce propojeny. Na 
spojení hrdiny a jeho typických vlastností/schopností jsou založeny i 
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odpov�di respondent�, kte�í svou volbu hlavní postavy zd�vod	ují následn�: 
Harry je nejd�ležit�jší postava, protože prožil tolik dobrodružství, a když na 
jeho rodinu úto�il Voldemort, nezem�el; protože umí nejvíc kouzlit, nebo že 
zápasil s Voldemortem; protože zachra�uje sv�t p�ed nebezpe�ím a ví, co má 
ud�lat; je vyvolený; je nejodvážn�jší. Tyto odpov�di ukazují, na základ� �eho 
vnímají respondenti Harryho Pottera jako hrdinu, �eho si u n�j nejvíce cení a 
co na n�m obdivují – je to p�edevším odvaha postavit se nebezpe�í, 
nadp�irozené schopnosti a možnost prožít r�zná dobrodružství. Citované 
výroky se však v�bec nevztahují k vybranému úryvku, protože Harry se 
v n�m jako hrdina rozhodn� neprojevuje. V textu jsou sice zmín�na n�která 
dobrodružství, která Harry prožil, nap�. boj s Quirellem, zápas s baziliškem, 
návrat Voldemorta, ale z nich není možné pouze na základ� úryvku usoudit, 
zda je Harry Potter hrdina �i ne. Z odpov�dí v této kategorii tedy jednozna�n�
vyplývá, že respondenti podléhají knižní/literární p�edloze, nedokáží se od ní 
p�i interpretaci konkrétního úryvku odpoutat a na jejím základ� také úryvek 
hodnotí. 

Další dv� kategorie „hlavní hrdina ságy“ a „spojení s názvem“ již 
nejsou tak �asté, p�esto je d�ležité se o nich zmínit. Respondenti považují 
Harryho za hlavní postavu v úryvku, protože je i hlavním hrdinou celé ságy 
(je to hlavní hrdina v�tšiny díl�; protože se v celém p�íb�hu vyskytuje nejvíce) 
a také proto, že se jeho jméno objevuje v titulu knihy (protože se tak jmenuje 
film a knížka). Je samoz�ejmé, že titul, který je v p�ípad� všech díl� ságy 
protagonistický - individuální, p�ímo odkazuje na hlavní postavu p�íb�hu, 
v úryvku však titul není uveden a ani kdyby uveden byl, hlavní postavu by to 
jen st�ží determinovalo. Zde je tedy op�t patrné, že respondenti nerozlišují 
d�ní v konkrétním úryvku od knižní/filmové p�edlohy a že jejich vnímání 
textu je zastín�no celkovým pov�domím o díle. 

Poslední kategorie „popis vnit�ních pocit�“ se jako jediná vztahuje 
p�ímo k úryvku. Ur�uje totiž hlavní postavu na základ� toho, že jsou u ní 
vylí�eny vnit�ní pocity a myšlenkové procesy. �tená�i se tedy naskýtá 
možnost nahlédnout do nitra postavy, které se mu odhaluje, a blíže a 
d�v�rn�ji se s postavou seznámit. Proto je taková postava hodnocena jako 
hlavní, nejd�ležit�jší. Tuto variantu však zmínil pouze jeden respondent: jen u 
n�ho jsou napsány jeho myšlenky. 

Jsou-li ob� volené varianty, Ron a Harry, porovnány, je možné �íci, že 
respondenti, kte�í zvolili Rona jako hlavní postavu, vycházeli p�i své volb�
z porozum�ní konkrétního úryvku, kdežto respondenti, jež považovali 
Harryho za hlavní postavu, byli tém�� ve všech p�ípadech ovlivn�ni ne 
úryvkem, ale knižní �i filmovou p�edlohou p�íb�hu. Rozdíly mezi pohlavími 
nebyly op�t signifikantní, a proto bylo možné hodnotit celou skupinu 
mladších respondent� jako jeden celek. 
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U respondent� cílové skupiny student� 1. ro�níku st�ední školy se 
objevily pouze dv� možné odpov�di; Rona jako hlavní postavu vnímalo 32 
dotazovaných a Harryho vid�lo v roli hlavní postavy 19 dotazovaných. Názor, 
že v úryvku není žádná postava hlavní, nebyl v této skupin� na rozdíl od 
skupiny mladších respondent� zaznamenán. Odpov�di respondent� byly 
za�azeny do stejných kategorií jako odpov�di žák� základní školy, jejich 
preference však byla rozdílná. 

Z grafu na obr. 5-3 je možné vy�íst preferování jednotlivých kategorií, 
které se vztahují k volb� Rona jako hlavní postavy. 

RON

39,66%

32,76%

6,90%

20,69%

Ocen�ní postavy

Postava v centru d�ní

Srovnání s HP

Reakce ostatních postav

Obr. 5-3 Rozložení kategorií pro volbu Rona jako hlavní postavy na SŠ

Respondenti volili nej�ast�ji odpov�di spadající do kategorie „ocen�ní 
postavy“, a to ze stejných d�vod� jako jejich mladší kolegové. Jejich 
odpov�di jsou vícemén� stejného charakteru: protože získal odznak prefekta; 
protože se stal prefektem; protože kone�n� dostal odm�nu za ta léta, co 
Harrymu vypomáhal; protože Ronovi p�išlo dopisem, že je prefektem. Získání 
odznaku vyvolává ve �tená�ích op�t pocit d�ležitosti a respektu, a proto i 
pozice Rona, který odznak získal, je v hierarchii postav na nejvyšší p�í�ce. 

Tém�� stejn� �asto se v odpov�dích objevovaly výroky vztahující se ke 
kategorii „postava v centru d�ní“: všechno se to�ilo vlastn� kolem n�ho; celá 
záplatka se týká pouze jeho; on byl ten, o kterém se v této �ásti mluvilo; nebýt 
jeho, tak by se to neodehrálo. P�i volb� této kategorie již respondenti 
prokázali v�tší znalosti literární teorie, protože ur�ili jako hlavní postavu, 
kolem níž je celý d�j situován, což odpovídá i nejb�žn�jším definicím tohoto 
termínu. 

Odpov�di v kategorii „reakce ostatních postav“ také nebyly 
zanedbatelné. I když se jejich zn�ní zna�n� lišilo, všechny odpov�di m�ly 
spole�né to, že chápaly Rona jako podn�t pro vznik dané situace, na niž pak 
ostatní postavy reagují: ostatní jen na jeho úsp�ch reagovali nebo ho 
komentovali; mluví se o Ronovi, jestli ten odznak m�l dostat opravdu on; Ron 
je v textu nejdiskutovan�jší a nejvíce probíraný; všichni ho bu� kritizovali, 
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nebo mu blahop�áli. Takovéto pojetí hlavní postavy je ve  skupin� starších 
respondent� b�žn�jší než u žák� základní školy a poukazuje na to, že 
pov�domí o literární terminologii je již širší. 

I v této skupin� založili respondenti zd�vodn�ní svého výb�ru na 
vztahu hlavní postavy úryvku a Harryho Pottera. Odpov�di v kategorii 
„srovnání s Harry Potterem“ byly v�tšinou uvád�ny v kombinaci s ostatními 
kategoriemi: protože Harry o n�m(Ronovi) uvažuje, co má on a ne Harry; i 
když tam má Harry dosti dlouhé duševní pochody na konci, stejn� si myslím, 
že hlavn� jde o Rona; celá zápletka se týká pouze jeho a toho, že práv� on 
dostal ten odznak prefekta a ne Harry, Harry v celém úryvku vystupuje �asto, 
ale to jen kv�li tomu, že on ho nedostal. Zde respondenti op�t �áste�n�
podléhají vlivu knižní/filmové p�edlohy, protože stále vnímají Harryho jako 
hlavní postavu celého p�íb�hu, a proto s ním Rona srovnávají. 

Výše zmín�né kombinace p�edstavují jen zlomek volených kombinací, 
které v odpov�dích respondent� p�evažují. Jen minimum dotazovaných totiž 
svou volbu zd�vodnilo výrokem, který by spadal pouze do jedné kategorie. 
Tento fakt poukazuje na to, že �tená�i na st�ední škole již podstatn� lépe 
odhalují p�í�inné a d�sledkové vztahy v textu, lépe vnímají jednotlivé postavy 
a vazby mezi nimi a jejich myšlení je celkov� komplexn�jší. Pro ilustraci je 
možné uvést následující odpov��: protože se skoro celý úryvek to�í kolem 
této postavy, když Ronovi p�išla obálka, všichni se kolem n�j seb�hli a všichni 
to tam �ešili. 

HARRY

17,39%

26,09%

17,39%

39,13%

Spojení s názvem

Hlavní hrdina ságy

Schopnosti/Vlastnosti
postavy, hrdina

Popis vnit�ních pocit�

Obr. 5-4 Rozložení kategorií pro volbu Harryho jako hlavní postavy na SŠ
  

Druhou z volených variant vztahujících se k hlavní postav� byl Harry. 
Na obr. 5-4 je znázorn�n graf, který ukazuje rozložení kategorií, na jejichž 
základ� byl Harry vnímán jako hlavní postava. 

Je zajímavé, že jediná kategorie, která vychází p�ímo z 
interpretace úryvku, je u této skupiny respondent� také kategorií nejvíce 
preferovanou. Již tato skute�nost nazna�uje, že respondenti v tomto v�ku 
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vnímají postavy spíše na základ� �etby úryvku než na základ�
literární/filmové p�edlohy. Kategorie „popis vnit�ních pocit�“ pak ukazuje, že 
respondenti chápou vylí�ení vnit�ních pocit� jako d�ležitý literární prvek, 
který se vyskytuje p�evážn� u hlavních postav p�íb�hu. To je možné doložit i 
na následujících výrocích, které se v odpov�dích nej�ast�ji objevovaly: 
protože jsou v úryvku popisovány Harryho vnit�ní pocity a dialogy; dopis sice 
p�išel Ronovi, ale v textu je pouze to, co se odehrává v mysli Harrymu, on 
p�emýšlí, co ud�lal nebo neud�lal; jedna �tvrtina úryvku je vlastn� celá o tom, 
co se mu odehrává v hlav�; mluví se tady o jeho pocitech, nikoli o pocitech 
Rona. Takovéto uvažování vypovídá o tom, že �tená�ské kompetence 
respondent� jsou již na vyšší úrovni. �tená�i o�ividn� dokáží propojovat své 
�tená�ské prožitky a vnímání p�íb�hu s poznatky literární teorie, a i když 
kone�ná aplikace teoretických poznatk� není zcela správná – vnit�ní monolog 
se m�že objevit u kterékoli postavy v p�íb�hu - , posun ve vývoji �tená�ských 
schopností je z�etelný. 

Ostatní kategorie již nevycházejí z úryvku, ale jejich volba je 
determinována asociacemi spojenými s knižní/filmovou verzí. V kategorii 
„hlavní hrdina ságy“ je tato skute�nost nejvíce z�ejmá. Respondenti zde 
uvád�li odpov�di typu: celou �adu provází hlavn� tato postava; i když se Ron 
stal prefektem, jde po�ád o Harryho; protože celá knížka je psaná o n�m, o 
jeho život� a co d�lá; už od prvního dílu je Harry hlavní hrdina, vše se 
odehrává hlavn� kolem n�j a ani tady to podle m� nem�že být jinak. Ty jasn�
ilustrují, že respondent není schopen uvažovat o úryvku nezávisle na celém 
p�íb�hu. Další dv� kategorie se vyzna�ují stejnou charakteristikou jako 
kategorie p�edchozí. Zd�vodn�ní výb�ru hlavní postavy protože se tak 
jmenuje film/kniha op�t nevychází z interpretace úryvku, stejn� tak jako 
odpov�di hlavn� je to o n�m, že ho chce Voldemort zabít; ud�lal pro všechny 
vždy nejvíce; protože jedin� Harry m�že porazit zlo a už jako malý byl 
významný a p�ežil útok Voldemorta, které spadají do kategorie 
„schopnosti/vlastnosti postavy, obraz hrdiny“. Vzhledem k tomu, že poslední 
kategorie již není tolik preferovaná, je možné konstatovat, že respondenti 
v této skupin� nevnímají Harryho Pottera p�íliš jako typického hrdinu, ale 
spíše jako normálního �lov�ka, který je vystaven nebezpe�í, aniž by po tom 
toužil. Vnímání postavy Harryho Pottera se v tomto p�ípad� za�íná odlišovat 
od p�edstav mladších respondent�. 

Co se týká rozdílnosti odpov�dí z hlediska pohlaví, nebyly v této 
skupin� zaznamenány v�tší odlišnosti. Jako zajímavost je však možné uvést, 
že dívky svou volbu Harryho jako hlavní postavy zd�vod	ovaly �ast�ji 
v rámci kategorie týkající se popisu vnit�ních pocit�. Pro dívky je totiž b�žné, 
že v tomto v�ku p�ikládají v�tší význam citové stránce života. Vlastní pocity a 
prožitky jsou pro n� stejn� d�ležité jako pocity a prožitky ostatních, neustále 
o nich p�emýšlejí a mezi sebou si o nich povídají. Jejich pohled na sv�t je tedy 
citovými prožitky zna�n� determinován. Chlapci v tomto v�ku naopak nejsou 
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tolik citov� založeni, své pocity si v�tšinou nechávají pro sebe a vlastn� jim 
ani takovou d�ležitost nep�ikládají. Ani o vnit�ní život postav tedy 
neprojevují takový zájem a nepovažují ho v úryvku za st�žejní. 

V záv�ru kapitoly o hlavním hrdinovi byly ob� cílové skupiny 
porovnávány. Byla sledována nejen frekvence výskytu jednotlivých postav 
v kolonce „hlavní postava“, ale také preference kategorií, na jejichž základ�
respondenti svou volbu zd�vod	ovali. Porovnávalo se také to, do jaké míry 
respondenti p�i své volb� podléhají úryvku �i knižní/filmové p�edloze; 
p�evládající vliv je pak možné u cílových skupin sledovat v grafu na obr. 5-5. 
Z výsledk� vyplynuly tyto záv�ry. 

• Tém�� dv� t�etiny všech respondent� zvolily za hlavní postavu úryvku 
postavu Rona a pouhá jedna t�etina postavu Harryho. 

• U mladších respondent� získala postava Harryho p�ekvapiv� o 2 % 
mén� hlas� než u starších respondent�. 

• V p�ípad� Rona byla u obou skupin volba hlavní postavy nej�ast�ji 
zd�vod	ována tím, že postava získala ocen�ní, které jí dodalo 
d�ležitosti; jako druhý nej�ast�jší d�vod bylo uvád�no umíst�ní 
zvolené postavy v centru situace popisované v úryvku. 

• Volba Harryho jako hlavní postavy byla naopak zd�vod	ována 
p�evážn� na základ� toho, že je v celém knižním/filmovém p�íb�hu 
vyobrazen jako hrdina (u mladších respondent�), a na základ� toho, že 
jsou u n�j vylí�eny vnit�ní pocity (u starších respondent�). 

• Mladší respondenti argumentovali p�i svém zd�vod	ování jednodušším 
zp�sobem, jejich odpov�di spadaly v�tšinou pouze do jediné kategorie; 
starší respondenti již uvád�li odpov�di složit�jší, ve kterých r�zným 
zp�sobem jednotlivé kategorie kombinovali. 

• Jak vyplývá z grafu na obr. 5-5, ob� v�kové skupiny ur�ovaly hlavní 
postavu p�íb�hu mnohem �ast�ji na základ� interpretace úryvku, 
p�i�emž na knižní/filmové p�edloze založila svou volbu pouze �tvrtina 
všech dotazovaných. 

• Mladší respondenti vnímali Rona jako hlavní postavu tém�� vždy na 
základ� úryvku a Harryho jako hlavní postavu tém�� vždy na základ�
knižní/filmové p�edlohy.  

• Starší respondenti, stejn� jako mladší, považovali Rona za hlavní 
postavu jednozna�n� díky úryvku, u Harryho však dochází ke zm�n� – 
i když vliv p�edlohy na volbu této postavy jako hlavní p�evažuje (60 % 
dotazovaných), vliv úryvku již rozhodn� nelze zanedbat (40 % 
dotazovaných). 

• Z grafu na obr. 5-5 a z dalších výsledk� je také z�etelné, že rozdíly 
v odpov�dích mezi skupinou dívek a skupinou chlapc� nebyly tém��
žádné, a proto nebylo nutné se jimi podrobn�ji zabývat. 
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Obr. 5-5 Vnímání hlavní postavy na základ� úryvku �i knižní/filmové p�edlohy 

5.4  Vytvá�ení kladného citového vztahu k postavám (položka �. 6 a �. 7) 

Tato �ást dotazníkového šet�ení sledovala celkovou oblíbenost 
jednotlivých postav v úryvku. Úkolem respondent� bylo vybrat 
nejsympati�t�jší postavu nebo postavy (maximální povolený po�et však byly 
t�i postavy) a následn� zd�vodnit, pro� s touto postavou sympatizují, pro� se 
jim tato postava nejvíce líbí. Z uvedených otev�ených odpov�dí pak 
vyplynula obecn�jší kritéria, která respondenti p�i výb�ru postavy preferovali 
a která odhalovala, na základ� �eho si respondenti vytvá�ejí kladný citový 
vztah k literárním postavám.  

Pozornost p�i analýze výsledk� byla nejprve v�nována preferencím 
jednotlivých postav, u nichž se poté zkoumalo, pro� je respondenti vnímali 
jako sympatické. Ob� cílové skupiny byly hodnoceny nejd�íve samostatn� a 
až v záv�ru byly jejich výsledky vzájemn� porovnávány. 

5.4.1 Oblíbené postavy na základní škole 

Nejoblíben�jší postavou v úryvku byla u žák� 6. t�íd základní školy 
bezesporu Hermiona; zvolily ji tém�� dv� t�etiny dotazovaných, a to bez 
rozdílu pohlaví. �tená�i si u Hermiony nejvíce cenili jejích charakterových 
vlastností (je hodná, zábavná, milá, odvážná, up�ímná, spravedlivá, normální; 
není namyšlená a nezávidí) a také schopností a dovedností (je chytrá, šikovná, 
umí všechna kouzla, dob�e se u�í). Zajímavé také je, že respondenti pom�rn�
�asto zd�vod	ovali své sympatie tím, že obdivují vzhled této postavy (je 
krásná, p�kná; má krásné vlasy). Je však nutné �íci, že v úryvku a vlastn� ani 
v celém knižním zpracování není Hermiona popisována jako nadpr�m�rn�
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krásná dívka a ani ostatní postavy ji tak v p�íb�hu nevnímají, z �ehož tedy 
plyne, že respondenti jsou p�i vnímání postavy zna�n� ovlivn�ni práv�
filmovým zpracováním a vzhledem here�ky, která Hermionu ztvár	uje. 
�tená�i dále oce	ovali to, že Hermiona je dobrá kamarádka, která má své 
kamarády ráda, pomáhá jim a je na všechny milá.  

V menší mí�e byla postava hodnocena na základ� identifikace a na 
základ� toho, jak se zachovala v úryvku. Pokud se �tená� s Hermionou 
identifikoval, bylo to v oblasti v�domostí (jsem docela chytrá jako ona) a 
celkového p�ístupu ke sv�tu (myslí stejn� jako já), a pokud �tená� ocenil 
Hermionu proto, jak na situaci kolem Ronova odznaku reagovala, bylo to 
z t�chto d�vod�: nakonec Ronovi p�ála a byla na n�j hodná; ut�šovala Rona, 
když se mu Fred a George smáli; zastávala se Rona.  

Z odpov�dí je tedy patrné, že pro žáky v tomto v�ku je velmi d�ležitá 
osobnost a její kladné charakterové vlastnosti, dále chování postavy 
v ur�itých situacích a její p�ístup ke kamarád�m. D�ležitá však pro n� je i 
možnost se s postavou identifikovat. Žáci dokáží ocenit, když postava 
vystupuje p�irozen�, chová se úpln� normáln�, nep�etva�uje se a na nic si 
nehraje. Vzhledem k tomu, že škola má v život� žák� velmi významnou roli, 
jsou i sympatie do velké míry ovlivn�ny tím, jak se postava prezentuje ve 
školním prost�edí a jakých výsledk� ve škole dosahuje.  

Druhou nejoblíben�jší postavou byl Harry Potter, p�i�emž je nutné 
poznamenat, že chlapci s touto postavou sympatizovali o n�co více než dívky. 
Harry se stal nejsympati�t�jší postavou p�edevším díky tomu, že je hlavní 
postava celého p�íb�hu a že je vyobrazen jako typický hrdina. Respondenti 
obdivovali jeho vlastnosti (je nejodvážn�jší; je nejstate�n�jší; ni�eho se 
nebojí; není namyšlený), jeho schopnosti (je nejlepší žák v Bradavicích; vše 
vy�eší; umí se vždy bránit n�jakým kouzlem) a jeho hrdinské skutky (zachránil 
hodn� lidí a bojoval s Voldemortem; prožil spoustu dobrodružství; zahnal 
všechny nep�átele). Žáci si této postavy dále cenili proto, že je stejn� jako 
Hermiona dobrý p�ítel (byl hodný, pomáhal kamarád�m; je dobrý kámoš; 
žárlil, ale nic ne�ekl, aby nic nezkazil). Empatie hrála roli p�i vytvá�ení 
kladného vztahu k Harrymu také d�ležitou roli, a to p�ekvapiv� pouze u 
chlapc�. Ti s Harrym soucítili hlavn� proto, že nemá rodi�e, že nedostal ten 
prefekt a že je v úryvku smutný. Zajímavé také je, že jenom jediný respondent 
sympatizoval s postavou na základ� projevu její záporné vlastnosti. Tento 
respondent uznal, že projevení slabé stránky je p�irozené, a dokázal se 
s postavou díky tomu identifikovat (Harry závid�l a já bych ten prefekt taky 
možná závid�la).  

Z odpov�dí zd�vod	ujících volbu Harryho Pottera bylo možné vy�íst, 
že tato postava je vnímána spíše na základ� knižní/filmové p�edlohy a že 
úryvek p�i vytvá�ení sympatií nehrál podstatnou roli. Respondenti, kte�í 
zvolili tuto postavu jako nejsympati�t�jší, se nedokázali odpoutat od 
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obecného pov�domí o díle a chápali Harryho p�evážn� jako typického hrdinu, 
i když v úryvku se jako hrdina rozhodn� neprojevuje. 

Míra oblíbenosti dalších postav se již u chlapc� a dívek lišila, a proto 
není možné se�adit zbývající postavy podle preference. Postavy nebudou tedy 
se�azeny podle žeb�í�ku oblíbenosti, ale u každé z nich bude zmín�no, do jaké 
míry byla u obou pohlaví oblíbena. 

Postava Rona, kterou jako nejoblíben�jší uvád�li p�evážn� chlapci a 
kterou dívky za sympatickou považovaly pouze ojedin�le, byla oce	ována 
p�evážn� na základ� charakterových vlastností (je state�ný, skromný, 
normální; je takový strašpytel) a vztahu ke kamarád�m (pomáhal Harrymu; je 
kamarádský). Co �tená�i také obdivovali, bylo Ronovo chování v úryvku (s 
odznakem se nevychloubal a ned�lal machra; nenechal se n�jak rozhodit a 
reagoval normáln� na pomluvu). D�ležité pro n� bylo hlavn� to, že postava 
p�ijala významné ocen�ní s klidem, že se nad ostatní nepovyšovala a, i když jí 
to n�které ostatní postavy nep�áli, nenechala se jejich p�ístupem odradit a 
vyprovokovat k n�jaké nep�im��ené reakci.  

N�kte�í respondenti založili své sympatie k Ronovi na zcela odlišných 
skute�nostech. Jedn�m se postava líbila proto, že byla ocen�na vyšší autoritou 
a získala tak na d�ležitosti (dostal odznak), jiným proto, že m�la výhradní 
postavení mezi sourozenci a byla mat�iným nejoblíben�jším synem (Ron je 
takovej mamin�in mazlí�ek a nosí samý v�ci od maminky ušitý), dalším proto, 
že nebrala své ocen�ní tak vážn� a dokázala ho zleh�it (�ekl, že je odznak jen 
pro šprty). I u této postavy se vytvá�ely sympatie na základ� identifika�ního 
procesu (nemá rád pavouky, ale myši jako já). Takovéto odpov�di však byly 
pouze ojedin�lé a výjime�né. 

Dalšími postavami, které byly hodnoceny jako nejsympati�t�jší, byly 
Fred a George. Vzhledem k tomu, že tyto dv� postavy jsou vyobrazeny jako 
nerozlu�ná dvojice, sympatizovali respondenti s ob�ma v�tšinou ze stejných 
d�vod�. Oce	ovali je p�edevším kv�li tomu, že v p�íb�hu vystupují jako 
komické postavy, které p�inášejí do d�je humor a odleh�ení (je vtipný a 
optimistický; je s ním legrace; d�lá srandovní v�ci; p�ijde mi v pohod�; 
dokáže hodn� dob�e rozesmát). Co také �tená�i obdivovali, byly vztahy mezi 
ob�ma bratry (líbí se mi, jak se navzájem dopl�ují; je dobrý bratr). 

U t�chto postav je však mnohem zajímav�jší to, že a�koli v úryvku i 
v celé knižní p�edloze jednají vždy a za všech okolností naprosto totožn�, a 
mohly by proto být chápány vlastn� jako jediná postava, nebyly takto 
respondenty v�bec vnímány. Postava Freda byla z nepochopitelných d�vod�
volena jako nejsympati�t�jší �ast�ji než George. Tato skute�nost je velmi 
zvláštní, protože ob� postavy se v úryvku objevují stejn� �asto, jejich 
promluvy jsou stejn� propor�n� rozd�leny, styl jejich mluvy i projevu je 
tém�� totožný a na situaci kolem Ronova ocen�ní reagují také úpln� stejným 
zp�sobem. Z odpov�dí není bohužel možné tuto skute�nost zd�vodnit �i 
uspokojiv� vysv�tlit. 
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Paní Weasleyové, která byla více oblíbená u dívek než u chlapc�, si 
respondenti vážili p�edevším proto, že má všechny vlastnosti, které má 
správná matka mít: dává pusy a všem n�co kupuje; je starostlivá a hodná; 
stará se o Harryho i Hermionu; furt líbala a objímala Rona. Žáci také 
oce	ovali to, jak se v úryvku v��i Ronovi zachovala (zastala se syna a byla 
na jeho stran�; byla na n�ho pyšná; Ronovi to p�ála). Je z�ejmé, že pro žáky 
v tomto v�ku hraje matka velmi d�ležitou roli a že o projevování lásky velmi 
stojí a nehodnotí ho jako n�co nevhodného �i p�ehnaného. 

Jsou-li odpov�di hodnoceny z hlediska závislosti na p�edloze, je možné 
konstatovat, že dv� t�etiny respondent� si vytvá�ely kladné vztahy k postavám 
spíše na základ� knižního/filmového zpracování a pouhá t�etina dotazovaných 
hodnotila postavy podle toho, jak se prezentovaly ve vybraném úryvku. 

5.4.2 Oblíbené postavy na st�ední škole 

U cílové skupiny starších student� byly mezi t�emi nejoblíben�jšími 
postavami vybírány postavy Harryho, Rona a Hermiony, p�i�emž míra 
oblíbenosti zmín�ných postav se u chlapc� a dívek lišila. Chlapci nejvíce 
sympatizovali s postavou Rona a s postavou Harryho a dívky jednozna�n�
preferovaly postavu Hermiony. I u ostatních postav se míra sympatií pom�rn�
odlišovala. A práv� kv�li t�mto rozdíl�m nebude po�adí, v n�mž budou 
postavy popisovány, odpovídat jejich celkovému umíst�ní na žeb�í�ku 
oblíbenosti. 

Hermiona byla považována za nejsympati�t�jší postavu nejen díky 
svým vlastnostem a dovednostem (protože je milá, chytrá, snaživá, citlivá a 
empatická, spravedlivá; ví, jak se dostat z každé situace; je to holka a nebojí 
se vyjád�it sv�j názor; je to chytrá holka a její znalosti jsou obdivuhodné), ale 
také kv�li tomu, jak se v rozvinuté situaci v úryvku zachovala a jak se 
k celému problému postavila. Hermioninu reakci oce	ovali respondenti takto: 
a�koli ne�ekala, že prefekt dostane Ron, tak mu to p�ála a byla i tak ráda; 
Hermiona cht�la n�co �íct, když vcházela dovnit�, ale umlkla, když vid�la, kdo 
nakonec dostal odznak, zachovávala chladnou hlavu a nic ne�íkala a 
ut�šovala Rona, a� si nic ned�lá z Freda…; vážím si toho, že p�i té reakci, jak 
se dozv�d�la, že odznak prefekta získal Ron, tak mu pogratulovala a 
pochválila ho, i p�esto, že �ekala Harryho, aby zachovala dobrou náladu a 
atmosféru; snažila se zachránit situaci. Krom� výše zmín�ných skute�ností si 
�tená�i cení Hermiony proto, že je to dobrá kamarádka, která by nikdy 
nezradila kamarády, která je p�ející a která chce svým kamarád�m pomoci. 
Dívky si vážily Hermiony také z toho d�vodu, že jim p�ipomíná je samotné 
(je mi sympatická svými názory; byla bych také zasko�ená), a chlapci naopak 
oce	ovali její vzhled, respektive vzhled here�ky, která tuto postavu ve 
filmovém zpracování ztvár	uje. U této skupiny je možné vypozorovat, že 
sympatie respondent� jsou již mnohem �ast�ji založeny na úryvku než na 
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knižní/filmové p�edloze. Kniha a film mají na vnímání postav však stále 
pom�rn� velký vliv. 

S postavou Rona sympatizovali respondenti p�evážn� kv�li jeho 
charakterovým vlastnostem (je citlivý, p�átelský, vtipný, hodný, skromný; je to 
dobrý �lov�k a není d�vod s ním nesympatizovat; není namyšlený; je to 
výborný kluk). Ne vždy však respondenti uvád�li vlastnosti, které jsou obecn�
považovány za kladné a které by byly hodné velkého obdivu (je nerozhodný; 
ob�as malinko hloupý; docela nesm�lý). Z takovýchto odpov�dí je možné 
vyvodit, že respondenti v tomto v�ku nepot�ebují zcela dokonalé vzory 
k obdivování a že si dokáží cenit i postav, které mají své slabé stránky a které 
nejsou vylí�eny jako perfektní, bezchybní hrdinové. Kamarádství hrálo p�i 
vytvá�ení sympatií také d�ležitou roli, je vid�t, že respondenti si ho v tomto 
v�ku velmi považují. 

Mnoho respondent� si také vážilo Rona proto, jak na své ocen�ní 
reagoval a jak se v úryvku zachoval. Za d�ležité považovali to, že se 
nepovyšoval nad ostatní (nepovyšoval se, když se o tom dozv�d�l; líbí se mi 
jeho skromnost a p�ístup k nové v�ci; byl zasko�ený a p�itom se mohl 
vytahovat nad jinými, hlavn� Fredem a Georgem), že si p�íliš nevšímal reakce 
svých bratr� (snaží se vyrovnat s tím, že jeho brat�i z n�ho mají legraci), že, i 
když m�l ur�it� radost, dokázal brát ohledy na ostatní (dokázal ovládat také 
své emoce, nevyk�ikoval radostí, protože v�d�l, že tím podráždí nejen Freda a 
George, ale i Harryho). N�kterým se také líbilo, že dokázal využít situace ve 
sv�j prosp�ch (dokáže využít situace – chce nové košt�). Respondenti se �asto 
také vžívali do Ronovy situace a soucítili s ním (kv�li bratr�m se podce�uje a 
nev��í si, že by m�l na víc než je te�; dostal prefektský odznak, ale ve 
spole�nosti Freda a George se snad ani radovat nešlo, d�lali si z n�ho 
srandu; asi se nemusel cítit nejlépe, ani když ho jeho matka objímala a líbala; 
z odznaku je p�ekvapený a ne š�astný, myslí si, že si ho ani nezaslouží a 
p�itom toho tolik dokázal; místo aby m�l radost, má pocit viny, že prefektem je 
on a ne Harry). N�kterým respondent�m se také nelíbilo chování ostatních 
postav, Rona se zastávali a dokázali jeho zásluhy ocenit (v�bec to ne�ekal a 
zaslouží si ten titul; je to hodný kluk a zaslouží si to, aby práv� on dostal 
„Prefekt“, je mi sympatický jak vlastnostmi, tak i tím, co všechno dokázal). 
V podobných výrocích je op�t cítit, že �tená�i mají pochopení i pro postavy, 
které nejsou vyobrazeny jako dokonalí hrdinové, a kolikrát si takových postav 
dokonce cení daleko víc práv� proto, že jsou lidšt�jší a stejn� normální a 
nevýjime�né jako oni sami. 

Sympatizování s postavou Harryho bylo u obou pohlaví založeno na 
rozdílných skute�nostech. Zatímco dívky u Harryho obdivovaly p�evážn� tyto 
vlastnosti - je sebev�domý, chytrý, hezký, odvážný, chlapci si navíc cenili 
toho, že je zv�davý, dobrý ve sportu, skromný, rozvážný, up�ímný, že je to 
frajer a že si uv�domuje své p�ednosti. Co se týká schopností, uvád�ly je jako 
obdivuhodné pouze dívky (dob�e �aruje a je dobrý kouzelník). V �em se však 
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respondenti obou pohlaví shodli, bylo ocen�ní Harryho jako v�rného p�ítele, 
který by nikdy nenechal kamarády v nebezpe�í, aniž by n�co ud�lal.  

Na základ� úryvku hodnotili Harryho p�evážn� chlapci, kterým se líbila 
jeho reakce na situaci kolem Ronova úsp�chu (i p�esto, že nedostal prefektský 
odznak, tak se na Rona nezlobil, ani nebyl naštvaný; zamýšlí se nad sebou; 
ur�it� byl smutný, že se nestal prefektem, ale uznal, že n�co je v Ronovi, co 
sám nemá; dokázal ovládnout své emoce, když se dozv�d�l o novém prefektu, 
tedy Ronovi; nezatajil pravdu). Pro v�tšinu dívek nebyly podobné reakce 
d�vodem k tomu, aby si k postav� vytvo�ily kladný citový vztah. Nebylo by 
však správné tvrdit, že žádná z dívek nesympatizovala s Harrym na základ�
jeho jednání v úryvku. Dv� dívky vybraly tuto postavu jako nejsympati�t�jší 
proto, že chápaly její reakci na vzniklou situaci a ztotož	ovaly se s ní (protože 
kdybych n�co dokázala a odm�nu za to získal n�kdo jiný, myslím, že bych 
m�la stejné pocity; Harry je lepší než Ron, ale není ocen�n, mn� se v život�
vždycky stane podobná v�c – myslím, že mám shodný charakter).  

Postavy Freda a George byly hodnoceny až na pár výjimek vždy 
spole�n�, a i zd�vodn�ní jejich oblíbenosti bylo proto stejné. Respondenti 
nej�ast�ji oce	ovali jejich humorné vystupování (líbí se mi jejich veselé 
chování; oba dva jsou šašci a jsou vtipní; d�lají dobrou atmosféru; nemají 
nikdy špatnou náladu; oba dva do té knihy dávají nejvíce humoru a bez n�j by 
to nešlo) a jejich p�ístup ke sv�tu (dokáží osv�tlit i ty nejhorší situace; dokáží 
se bavit a vymýšlí všechny možné „kraviny“; všechno berou s nadhledem;
jsou vtipní a evidentn� ochotní ke každé špatnosti). N�kte�í �tená�i dokonce 
ocenili i jejich chování v úryvku (vtipn� vysv�tlili situaci; jako vždy si d�lali 
legraci, i p�esto to ale Ronovi asi p�áli), i když mnozí ho spíše odsuzovali a 
nevnímali v��i Ronovi jako férové. Z uvedených odpov�dí je vid�t, že 
respondenti v tomto v�ku oce	ují nejen humor a jakoukoli situa�ní komiku, 
ale také rebelství, které postavy obou bratr� zt�les	ují. V tomto v�ku je 
obvyklé, že se sami studenti �asto proti n��emu bou�í, a z toho d�vodu je jim 
takové chování sympatické a cení si ho.  

Postava paní Weasleyové byla bližší spíše dívkám, které její mate�ský 
p�ístup dokázaly ocenit a které v ní vid�ly správnou matku (je to taková 
„správná maminka“; je starostlivá; je hodná). D�ležité pro dívky také bylo, 
jak se zachovala, když zjistila, že její syn byl ocen�n (má radost ze svého 
syna; je pyšná na svého syna; líbí se mi její postoj jako matky – ani na chvíli 
se nezarazil, že zrovna Ron). Chlapci si sice také vážili toho, že je na svého 
syna pyšná, ale m�li k tomu i výhrady (jako matka se zachovala up�ímn� a na 
svého syna byla hrdá, ale nemusela to tak p�ehán�t). U této postavy je možné 
sledovat, jak respondenti vnímají matky a jejich chování a jaké s nimi mají 
vztahy – dívkám jsou v�tšinou v tomto v�ku matky bližší a mají s nimi 
d�v�rn�jší vztah, zatímco chlapci mají své matky sice rádi, ale p�ehnané 
projevy lásky jim nejsou úpln� po chuti, a drží si proto trochu v�tší odstup. 
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Pokud by sympatie respondent� m�ly být analyzovány podle toho, zda 
vycházejí z charakteristiky postav v úryvku �i zda vycházejí z vyobrazení 
postav v p�edloze, je možné tvrdit, že pom�rov� byli respondenti p�i vytvá�ení 
kladných citových vztah� ovlivn�ni úryvkem i knihou/filmem vícemén�
stejným dílem.

5.4.3  Porovnání preferencí mezi jednotlivými cílovými skupinami 

Porovnávání preferencí jednotlivých postav bylo provedeno mezi 
primárními cílovými skupinami, které jsou rozd�leny podle v�ku, a mezi 
sekundárními cílovými skupinami, jež jsou odlišeny podle pohlaví. Pro 
ilustraci byly výsledky kvantifikovány a uvedeny do p�ehledných tabulek. 

Tab. 5-2 Preference nejsympati�t�jších postav na ZŠ 
  

ZŠ 
Postavy Chlapci Zastoupení Dívky Zastoupení Celkem Zastoupení

Hermiona 13 24,53% 14 41,18% 27 31,03% 
p. Weasleyová 3 5,66% 5 14,71% 8 9,20% 

Fred 8 15,09% 3 8,82% 11 12,64% 
George 4 7,55% 3 8,82% 7 8,05% 

Ron 12 22,64% 3 8,82% 15 17,24% 
Harry 13 24,53% 6 17,65% 19 21,84% 

Celkem 53 100,00% 34 100,00% 87 100,00% 

Tab. 5-3 Preference nejsympati�t�jších postav na SŠ 

SŠ 
Postavy Chlapci Zastoupení Dívky Zastoupení Celkem Zastoupení

Hermiona 9 18,37% 17 31,48% 26 25,24% 
p. Weasleyová 2 4,08% 6 11,11% 8 7,77% 

Fred 8 16,33% 6 11,11% 14 13,59% 
George 7 14,29% 4 7,41% 11 10,68% 

Ron 12 24,49% 13 24,07% 25 24,27% 
Harry 11 22,45% 8 14,81% 19 18,45% 

Celkem 49 100,00% 54 100,00% 103 100,00% 

 Jak ukazují tabulky 5-2 a 5-3, celkov� nejoblíben�jší postavou se stala 
Hermiona – za nejsympati�t�jší ji považovalo nejvíce respondent� obou 
v�kových skupin. Pro dívky na základní i na st�ední škole je tato postava 
absolutní jedni�kou, u chlapc� na základní škole se d�lí o prvenství 
s postavou Harryho a pouze u chlapc� na st�ední škole skon�ila až na t�etím 
míst�. Respondenti si ji cenili p�edevším proto, že má dobré vlastnosti, je 
chytrá a snaživá a že v úryvku Rona podpo�ila a stála na jeho stran�. 
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 Postava Rona obsadila v žeb�í�ku oblíbenosti celkov� druhé místo u 
skupiny starších respondent� a celkov� t�etí místo u skupiny mladších 
respondent�. Jsou-li srovnávány odpov�di dívek obou skupin, je patrný 
zna�ný rozdíl – u dívek na základní škole Rona p�edhonili krom� Hermiony i 
Harry a paní Weasleyová, kdežto u dívek na st�ední škole obsadil Ron druhé 
místo. U chlapc� je situace obdobná; na základní škole se Ron umístil na 
t�etím míst�, a to v t�sném záv�su za ob�ma postavami na prvním míst�, 
zatímco na st�ední škole si jednozna�n� polepšil a stal se postavou 
nejoblíben�jší. U Rona respondenti obdivovali nejen jeho vlastnosti a 
dovednosti, ale i to, jak na své ocen�ní skromn� reagoval a nenechal se 
reakcemi ostatních rozhodit. 
 Postava Harryho se stala druhou nejoblíben�jší u skupiny mladších 
respondent� a t�etí nejoblíben�jší u skupiny starších respondent�. U chlapc�
na základní škole byl Harry volen jako nejsympati�t�jší postava stejn� �asto 
jako Hermiona, kdežto u dívek na základní škole se sice umístil hned na 
druhém míst�, ale procentuáln� velmi daleko za postavou Hermiony. Na 
st�ední škole pro tuto postavu hlasovalo více chlapc� než dívek, ale p�esto se 
Harry u student� obou pohlaví umístil v trojici nejsympati�t�jších. Harry, 
který je hlavní postavou celé ságy, ne však hlavní postavou vybraného 
úryvku, získával u �tená�� sympatie p�evážn� díky tomu, jak vystupuje 
v celém p�íb�hu, a ne na základ� toho, jak se prezentuje v úryvku. 
Respondenti obdivovali tuto postavu p�edevším proto, že je vyobrazena jako 
hrdina, který má obdivuhodné vlastnosti a schopnosti a který toho mnoho 
dokázal. Jeho chování v úryvku, které mimochodem nebylo úpln� takové, 
jaké by v�tšina od svého nejlepšího p�ítele o�ekávala, respondenti p�íliš 
neoce	ovali, což je v tomto p�ípad� pochopitelné. 
 Postavy Freda a George p�inesly velmi zajímavé výsledky. Každá 
z obou postav, i když se jedná o postavy naprosto identické, se umístila 
v žeb�í�ku oblíbenosti na jiné pozici. Fred obsadil celkov� �tvrté místo u 
chlapc� obou v�kových skupin, u dívek ze základní školy se d�lí o �tvrtou 
pozici s Georgem a Ronem a u starších dívek tuto pozici sdílí s paní 
Weasleyovou. George byl naopak jako nejsympati�t�jší postava volen 
z neznámých d�vod� mén� �asto než jeho bratr, a umístil se tak na 
p�edposlední pozici u skupiny mladších respondent� a na poslední pozici u 
skupiny starších respondent�. U chlapc� obou v�kových skupin George ve 
své oblíbenosti p�ed�il pouze paní Weasleyovou. Respondenti s Fredem a 
Georgem sympatizovali ne�ast�ji z toho d�vodu, že je s nimi zábava a že do 
p�íb�hu p�ináší humor a uvoln�nou atmosféru. 
 Hodnocení postavy paní Weasleyové bylo u jednotlivých cílových 
skupin zna�n� odlišné. U mladších dívek obsadila t�etí p�í�ku, u starších 
dívek ale už p�í�ku p�edposlední a u chlapc� obou skupin dopadla nejh��e, 
tedy na posledním míst�. U této postavy respondenti nejvíce oce	ovali to, že 
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se chová jako správná matka, tedy že je hodná, starostlivá a pyšná na své 
potomky. 
 Z výše uvedených výsledk� je patrné, že skupina chlapc� se ve svých 
sympatiích shodovala �ast�ji než skupina dívek a že rozložení sympatií u 
obou v�kových skupin bylo až na výjimky skoro stejné. 
 P�i analýze výsledk� byly odpov�di rozlišovány také podle toho, zda 
vycházejí z úryvku �i z knižní/filmové p�edlohy, respektive zda respondenti 
sympatizují s postavami podle toho, jak vystupují v úryvku, nebo podle toho, 
jak vystupují v p�edloze. P�ístupy jednotlivých cílových skupin k postavám 
jsou zobrazeny v grafu na obr. 5-6. 

Oblíbené postavy na základ� p�edlohy/úryvku
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Obr. 5-6 Vnímání nejvíce oblíbených postav na základ� úryvku �i filmové/knižní 
                p�edlohy 

Na základ� výsledk� je tedy možné tvrdit, že respondenti jako 
homogenní celek hodnotili postavy na základ� knihy/filmu (55 %) o trochu 
�ast�ji než na základ� úryvku (45 %). Je však patrné, že rozdíl mezi ob�ma 
p�ístupy nebyl p�íliš velký a �inil p�ibližn� 10 %. Jsou-li p�ístupy 
porovnávány z hlediska v�ku, z výsledk� vyplývá, že u starších respondent�
byly oba p�ístupy vyrovnané, u mladších respondent� p�evažoval vliv 
knižní/filmové p�edlohy. Co se týká rozlišení podle pohlaví, je možné 
konstatovat, že u dívek byl vliv úryvku a vliv p�edlohy vyrovnaný, zatímco u 
chlapc� pom�rn� významn� p�evažoval vliv knihy/filmu. 
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5.4.4 Obecná kritéria pro volbu nejsympati�t�jší postavy 

Z výše uvedených výsledk� je možné vyvodit obecná kritéria, na 
jejichž základ� vnímali respondenti literární postavy jako sympatické. 
Jednotlivá kritéria a jejich preference u obou cílových skupin je možné 
sledovat v grafu na obr. 5-7. 
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Obr. 5-7 Preference kritérií pro volbu nejsympati�t�jší postavy 

Pro respondenty byly p�i vytvá�ení kladných citových vztah�
jednozna�n� nejd�ležit�jší vlastnosti. Nej�ast�ji sympatizovali s postavou 
kv�li jejím kladným vlastnostem, n�kte�í však obdivovali i vlastnosti záporné 
�i neutrální. Krom� vlastností postav byly do této kategorie p�i�azeny i 
schopnosti a dovednosti, které respondenti uvád�li také pom�rn� �asto jako 
obdivuhodné. 
 Již menší po�et respondent� založil své sympatie na tom, jak se postavy 
chovaly v úryvku a jakým zp�sobem reagovaly na Ronovo ocen�ní. V�tšina 
�tená�� obdivovala jednotlivé postavy p�edevším proto, že Rona podpo�ily, 
n�kte�í si však cenili toho, že postavy zachovaly klid a nedaly na sob� znát 
negativní pocity. Rona si naopak respondenti vážili z toho d�vodu, že se 
nepovyšoval nad ostatní a byl skromný. 
 Zbylá t�i kritéria byla preferována vícemén� stejnou m�rou, ale ve 
srovnání s prvními dv�ma kritérii již podstatn� mén� �asto. V odpov�dích 
spadajících do kategorie „kamarádství“ bylo z�ejmé, že �tená�i chápou 
sympatické postavy jako ty, které jsou dobrými a v�rnými p�áteli a které si 
navzájem pomáhají. P�ekvapiv� jen minimum respondent� ocenilo u postav 
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možnost identifikace a je nutné poznamenat, že se v t�chto p�ípadech jednalo 
p�evážn� o dívky. 
 Kategorie „ostatní“ byla vytvo�ena z toho d�vodu, že n�které výroky 
bohužel nebylo možné p�i�adit ke zvoleným kritériím. Pro zajímavost je 
možné uvést p�íklady odpov�dí - n�kte�í respondenti sympatizují s postavou 
na základ� soucít�ní s její situací, jiní proto, že se jim líbí její p�íb�h nebo že 
je hlavní postavou a objevuje se v p�íb�hu nej�ast�ji, další z toho d�vodu, že 
byla ocen�na vyšší autoritou. 
 Rozdílnost preferencí u obou v�kových skupin je možné vy�íst z grafu 
na obr. 5-7, rozdílnost preferencí u obou pohlaví není nutné komentovat, 
jelikož nebyla v šet�ení signifikantní. 

5.5  Vytvá�ení záporného citového vztahu k postavám                    
(položka �. 8 a �. 9) 

V této �ásti dotazníku se respondenti zamýšleli nad tím, která postava 
v úryvku je jim nejmén� sympatická a z jakého d�vodu. Všechny postavy, 
které se v úryvku objevují, vystupují v celé knižní/filmové p�edloze 
jednozna�n� kladn�, jsou to v�rní p�átelé hlavního hrdiny a stojí mu po boku 
v boji proti temným silám. Ne všechny jsou však ve vybraném úryvku 
takovýmto zp�sobem zobrazeny, n�které mají zrovna svoji slabou chvíli a 
nechovají se úpln� ukázkov�. Jejich vystupování by se tedy dalo hodnotit 
spíše jako záporné. A práv� díky tomu je možné v odpov�dích respondent�
sledovat, jak jednotlivé postavy a jejich vystupování chápou, zda je vnímají 
jako záporné a ne p�íliš obdivuhodné, a tedy na základ� jejich chování v 
úryvku, �i zda je vnímají jako kladné a sympatické, a jsou tedy ovlivn�ni 
p�evážn� p�edlohou. 

U výsledk� nebyl sledován pouze vliv na vytvá�ení záporného citového 
vztahu, zkoumala se také obecná kritéria, podle nichž respondenti hodnotili 
postavy jako nejmén� oblíbené. Výsledky jednotlivých cílových skupin byly 
vyhodnocovány op�t nejprve jednotliv� a až následn� byly mezi sebou 
porovnávány. 

5.5.1 Nejmén� oblíbené postavy na základní škole 

U skupiny mladších respondent� byla nejmén� oblíbená dvojice Freda a 
George. Stejn� tak jako u volby nejsympati�t�jší postavy i zde dochází 
k p�ekvapivým záv�r�m. A�koli ob� postavy vystupují v úryvku stejným 
zp�sobem, nejsou tak všemi respondenty vnímány; v�tší po�et žák� sice 
chápe tyto postavy jako nerozlu�nou dvojici, která vystupuje vždy a za všech 
okolností jednotn�, n�kte�í však z nevysv�tlitelných d�vod� uvád�jí jako 
nesympatického pouze Freda a n�kte�í zase pouze George. Ani v tomto 
p�ípad� nelze na základ� odpov�dí tuto skute�nost uspokojiv� vysv�tlit. 
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D�vodem nesympatií je u t�chto postav p�evážn� jejich vystupování 
v úryvku, respondenti nej�ast�ji odsuzují jejich chování v��i Ronovi. Nelíbí 
se jim, že se Ronovi posmívají (d�lali si z n�j srandu; posmívali se mu), že 
mu jeho ocen�ní nep�ejí a závidí mu ho (Fred protože závidí a chce podle m�
ten odznak taky; a ješt� jako oba to Ronovi nep�áli; protože po�ád pomlouvali 
Rona a nep�áli mu to) a že na Rona žárlí (oba dva na Rona žárlí, že to dostal 
zrovna on). N�kte�í tuto dvojici odsuzují také za to, že si myslí, že to dostane 
Harry. Z odpov�dí respondent� je z�ejmé, že nemají rádi jakékoli posmívání a 
že odsuzují Freda a George proto, že nedokáží ocenit svého bratra a p�ijmout 
fakt, že i on m�že v n��em vynikat. Je to hlavn� p�ístup k bratrovi, který se 
�tená��m nelíbí. 

Již mén� respondent� zd�vod	ovalo svoje antipatie k této dvojici na 
základ� knižní/filmové p�edlohy. Respondenti kritizovali vzhled postav 
(nelíbí se, protože má zrzavé vlasy), jejich chování (je divnej; nejsou moc 
zajímaví a není s nima legrace; posmívají se každému; nemají Rona v�bec 
rádi) a jejich vlastnosti a dovednosti (je namyšlený; nic moc toho neumí). Ani 
jeden z t�chto argument� z úryvku p�ímo nevyplývá, a díky tomu je možné 
tvrdit, že respondenti hodnotili postavy pouze na základ� asociací spojených 
s p�edlohou. Pro zajímavost je ješt� možné uvést odpov�di dvou respondent�, 
kterým se Fred a George nelíbí, jelikož frekvence jejich výskytu je velmi 
nízká (se tam tak moc neukazují; v tom úryvku nejde moc slyšet).  

Další postavou, která byla vnímána jako nejmén� sympatická, je Harry. 
Je zajímavé, že u chlapc� byl záporn� hodnocen �ast�ji než u dívek. 
Respondenti nejvíce kritizovali jeho reakci na Ronovo ocen�ní (protože byl 
hodn� zlý a nep�ející; protože Ronovi závid�l odznak; choval se, jako by mu 
cht�l odznak sebrat) a také jeho nad�azený postoj, který ke svým p�átel�m 
zaujal (myslel si, že je lepší než on; je namyšlený). Pouze jeden respondent 
uvedl, že s postavou nesympatizuje, protože nep�ináší do d�je žádný humor 
(není s ním legrace).  

Respondenti, kte�í projevili nesympatie k této postav�, bezesporu 
hodnotili Harryho Pottera pouze na základ� úryvku, protože práv� v n�m se 
Harry projevuje jako postava záporná, a je z�ejmé, že se dokázali odpoutat od 
celkového pov�domí, které o této postav� mají. Z toho vyplývá, že �tená�ské 
kompetence t�chto respondent� jsou na vyšší úrovni, jelikož dokáží rozlišovat 
mezi konkrétním textem a jeho p�edlohou. Z celkových výsledk� je však 
patrné, že ne p�íliš mnoho respondent� mladšího v�ku vnímalo tuto postavu 
jako zápornou, a �tená�ské kompetence této skupiny jako celku nejsou tudíž 
p�íliš vysoké. Zárove	 je zde zjevný také silný vliv p�edlohy. 

Zbývající t�i postavy byly hodnoceny jako nesympatické pouze 
ojedin�le. S postavou Rona �tená�i nesympatizovali kv�li tomu, jak zvláštn�
v úryvku reaguje (chová se divn� a neodpovídá na otázky; je takový jiný než 
ostatní), a našli se i �tená�i, kte�í Rona odsuzovali za to, že se nad ostatní 
povyšuje (jak se vychloubá s tím prefektem a skoro nic neud�lal a dostal ho; 



63

zdá se mi namyšlený). N�kte�í Rona posuzovali také podle toho, jak vystupuje 
v knižní/filmové p�edloze (Ron je zbab�lec a bojí se úpln� všeho; není moc 
zajímavý a není s ním legrace). Zdá se, že respondenti, kte�í hodnotili tuto 
postavu na základ� jeho reakcí v úryvku, pravd�podobn� nepochopili 
popisovanou situaci zcela dob�e, a tudíž je nelze považovat za zkušené a 
bystré �tená�e. 
 Postavu paní Weasleyové vnímali �tená�i jako nesympatickou z toho 
d�vodu, že soust�edila svoji pozornost pouze na jednoho syna (protože 
myslela jen na Rona a ostatní kolem sebe v�bec nevnímala), že se chovala pro 
�tená�e nepochopiteln� a nep�im��en� (byla divná; je taková uje�ená; je moc 
vážná, a když má radost, tak d�lá, jako by d�ti byly ješt� mimina) a také proto, 
že její role v úryvku nebyla d�ležitá a ona sama se tém�� neprojevovala (byla 
tam nejmí�; protože se tam moc neukazuje; protože p�išla a hned zase 
odešla). Respondenti o�ividn� chápou paní Weasleyovou jako vedlejší 
postavu, která není p�íliš d�ležitá, a proto jí nep�ikládají skoro žádný význam. 
 Postava Hermiony vyšla z hodnocení op�t nejlépe, pouze dva chlapci ji 
považovali za nejmén� sympatickou a od dívek dokonce nedostala ani jeden 
záporný hlas. Žáci, kte�í ji jako nesympatickou vnímali, uvád�li pro své 
antipatie celkem neutrální d�vody (skoro nemluvila; vtrhla do ložnice a 
jásala). Je tedy vid�t, že ani tito dotazovaní nechápali Hermionu jako postavu 
vyložen� zápornou a vytvo�ili si k ní záporný citový vztah pouze kv�li 
drobnostem. Takovéto výsledky jen potvrzují zjišt�ní, která vyplynula z 
p�edchozí dvojice položek, tedy že je Hermiona hodnocena jako jedna z 
nejsympati�t�jších postav v úryvku. 
 Pro celou t�etinu respondent� bylo obtížné vybrat alespo	 jednu z  
postav, která by jim byla nesympatická, a proto nakonec nevybrali žádnou a 
do odpov�di napsali, že se mi líbí všechny nebo že mi žádná není 
nesympatická. O t�chto respondentech je možné �íci, že natolik podléhají 
vlivu knižní a filmové p�edlohy, ve které dané postavy vystupují jako kladné, 
že nejsou schopni na text nahlížet v jiném kontextu. 
 Je-li na odpov�di pohlíženo vzhledem k jejich závislosti na úryvku �i 
p�edloze, je možné konstatovat, že tém�� dv� t�etiny respondent� založily své 
nesympatie k postavám na základ� interpretace úryvku a o n�co více než 
jedna t�etina na základ� vnímání knižního �i filmového zpracování. 

5.5.2 Nejmén� oblíbené postavy na st�ední škole 

U cílové skupiny respondent� ze st�ední školy byly za nejmén�
sympatické postavy ne�ast�ji považovány Fred a George. P�ekvapiv� až v této 
�ásti dotazníku byly ob� postavy vnímány shodn�, v tomto p�ípad� tedy jako 
postavy nesympatické a záporné, a dostaly dokonce i stejný po�et záporných 
hlas�. Tento jev není vzhledem k p�edešlým výsledk�m, kdy byla každá 
postava posuzována zvláš
, snadné vyložit. Jediné možné vysv�tlení by 
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mohlo vycházet z toho, že neférové a nep�kné chování v��i Ronovi je u obou 
postav na první pohled tolik výrazné, že ho respondenti okamžit�
zaregistrovali, ob� postavy si díky tomu spojili a hodnotili je pak totožn�. 
Z výsledk� šet�ení však tuto domn�nku není možné doložit, a proto je nutné ji 
chápat pouze jako jedno z možných vysv�tlení. 

Tém�� všichni respondenti si neoblíbili Freda a George ze stejného 
d�vodu, jímž bylo jejich chování v úryvku. �tená��m se nelíbilo, že postavy 
svému bratrovi úsp�ch nep�ejí a závidí mu ho (Fred a George akorát závid�li 
Ronovi odznak; nep�ejí svému bratrovi; protože Ronovi nep�ejí a ani mu 
nepoblahop�áli; nedokáží se smí�it s tím, že jejich bratr dostal takovýhle 
odznak, závidí mu a jsou uk�ivd�ní; závist se snaží zakrýt smíchem), že 
nedokáží bratra ocenit a povyšují se nad n�j (dvoj�ata si z Rona pouze utahují, 
nep�emýšlejí o tom, že Brumbál vidí Rona jako spolehlivého atd.; neumí 
uznat, že n�kdo m�že být lepší než oni; dávají Ronovi najevo, že jsou n�co víc 
než on; myslí si, že jsou nejlepší). Krom� výše zmín�ných d�vod� odsuzovali 
�tená�i také to, že se postavy bratrovi posmívají a p�ed ostatními ho shazují 
(zachovali se v této situaci špatn�, jsou to Ronovi Brat�i a nem�li ho p�ed 
ostatními shazovat a �íkat mu, že se stal prefektem neprávem; myslím, že 
d�vody jsou u obou úpln� stejné, sice bylo ne�ekané, že Ron získal to ocen�ní, 
posmívat se ale nemuseli; zachovali se k Ronovi špatn�, smáli se mu a 
vysmívali se mu; místo aby mu p�áli jeho úsp�ch, ješt� si ho dobírají). 
Z t�chto argument� je z�ejmé, že respondenti chování Freda a George 
opravdu ost�e odsuzují a nikdo z nich by se pravd�podobn� necht�l ocitnout 
na Ronov� míst�. Antipatie jsou v p�ípad� t�chto postav založeny p�evážn� na 
tom, jak �tená�i vnímají jejich vystupování v úryvku, a je jasné, že se �tená�i 
p�i interpretaci dokázali oprostit od v�domí, že brat�i vystupují 
v knižní/filmové p�edloze jako pozitivní postavy, které ší�í dobrou náladu a 
vytvá�ejí p�íjemnou atmosféru. 

Pouze minimum respondent� hodnotilo Freda a George na základ�
jejich vystupování v p�edloze. N�komu se nelíbila jejich neschopnost brát 
cokoli vážn� (d�lají si z každého legrácky a podle m� nic nemyslí vážn�) a 
jako zajímavost je možné uvést odpov�� jednoho respondenta, který s 
postavami nesympatizoval proto, že Fred a George to že jsou dvoj�ata, prost�
mi nejsou sympatický.  
 Velmi zajímavým jevem bylo hodnocení postavy paní Weasleyové, 
která byla považována za nejmén� sympatickou jen o n�co mén� než Ronovi 
brat�i, a to nejen skupinou chlapc�, ale i skupinou dívek. �tená��m se nelíbila 
hlavn� její nep�im��ená reakce na Ronovo ocen�ní (myslím, že moc p�ehnan�
reagovala na Ron�v dopis; je v afektu; nelíbí se mi její p�ehnané chování) a 
také její p�ehnané projevy lásky a úzkostlivá starostlivost (nevkusn� olíbává 
syna a tím na m� p�sobí hloup�; až moc se stará o svého syna a líbá ho p�ed 
kamarády; p�ijde mi až moc ustaraná a vlezlá; paní Weasleyová je taková 
moc umuckaná; až p�ehnan� projevuje rodi�ovskou lásku, která je ale od ní 
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zam��ena pouze na úsp�chy). N�kterým respondent�m také vadilo, že oce	uje 
jen jednoho syna (myslí si, že Ron je nejlepší). Další respondenti odsuzovali 
Ronovu matku proto, že je panova�ná, že se p�etva�uje, a také proto, že se 
vyskytuje málo nejen v úryvku, ale také v celém p�íb�hu, a není tudíž p�íliš 
d�ležitá (v p�íb�hu n�jak extra d�ležitá není; je v dílech hodn� málo vid�t). 

U vnímání této postavy je z�ejmé, že �tená�i v tomto v�ku již k rodi��m 
tolik netíhnou, že je dokáží vid�t i v kritickém sv�tle a že se za n� ob�as p�ed 
svými kamarády stydí. Co starší �tená�i považují ze strany rodi�� za absolutn�
nep�ípustné, jsou ve�ejné projevy lásky, což je však v tomto v�ku 
pochopitelné.  

Postava Harryho Pottera byla respondenty vnímána zna�n� rozdíln�, 
zatímco dívky ji považovaly za nejmén� sympatickou stejn� �asto jako Freda 
a George, chlapci ji takto hodnotili pouze ojedin�le. Vzhledem k tomu, že 
Harry je v knižní/filmové p�edloze obecn� chápán jako postava sympatická, 
museli respondenti své antipatie nutn� založit na interpretaci vybraného 
úryvku, což potvrzují i jednotlivé odpov�di v dotaznících. �tená�i op�t 
odsuzovali hlavn� chování postavy a její reakci na Ronovo ocen�ní. Nelíbilo 
se jim, že byl Harry p�ekvapený, když zjistil, že odznak dostal Ron a ne on 
sám, a že to svému nejlepšímu p�íteli nep�ál a závid�l mu (na jednu stranu to 
Ronovi p�ál, ale na druhou stranu se cítil ošizený a Ronovi to nep�ál; protože 
žárlí; byl hodn� p�ekvapen, že odznak dostal Ron a dost mu závidí, myslel, že 
to bude on, který dostane odznak). I když n�kte�í oce	ovali Harryho duševní 
zpytování, v�tšina ho odsoudila z toho d�vodu, že se cítil nad�azen� a 
povyšoval se nad své p�átele (nejmén� sympatický mi byl Harry, a to díky 
v�t�: „Dokázal jsem víc než oba dohromady!“; Harry moc žárlil a myslel si, 
že on je ten nejlepší; „je nejlepší“ a protivný; protože je závistivý a cítí se 
jako hrdina; dop�edu o�ekával, že odznak dostane on, jako kdyby si myslel, že 
ve škole je na tom lépe než Ron) a že se se situací nedokázal smí�it (nechce si 
p�ipustit, že on je horší než Ron, p�itom toho dokázal více a byl vícekrát 
v nebezpe�ných situacích a nechce se s tímto verdiktem smí�it; nedokáže snést 
to, že nebyl vybrán). Chlapci kritizovali Harryho také proto, že vystupoval 
jako slaboch (je to uf�ukaný, uražený chudák).  

Z n�kterých odpov�dí je cítit, že i když �tená� odsuzuje Harryho za jeho 
chování v úryvku, stále o n�m však uvažuje i ve spojitosti s p�edlohou. To 
dokazuje i fakt, že n�kte�í jsou Harryho chováním velmi p�ekvapeni (takhle 
akorát závid�l a nechápal d�vod, jakože ho nedostal on, až m� samotnou 
p�ekvapilo Harryho chování; jinak mám Harryho ráda, ale v tomhle úryvku si 
nebyl jistý, jestli Ronovi p�át nebo ne,…). Pouze jeden respondent založil sv�j 
záporný citový vztah k Harrymu �ist� na knižní/filmové p�edloze a 
vyjmenoval hned n�kolik d�vod�, pro� tuto postavu nemá rád. Pro zajímavost 
je uvedena respondentova celá odpov��, která by se mimochodem dala 
považovat za zda�ilou komplexní analýzu postavy: Harryho nemám moc 
ráda, je to sice hlavní postava, ale n�kdy mi vadí, jak se chová a že se vše to�í 
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jen kolem n�j. Ob�as, když mu ostatní nabízejí pomoc, tak odmítne a n�kdy až 
hrub�. V jiných p�ípadech se snaží pomoci a je rád s kamarády, ale �asto je 
sobecký a chce a hledá po�ád n�co, co najít už nikdy nem�že. Odpov�� se 
sice nevztahuje k úryvku, p�esto je ale z�ejmé, že respondent o p�íb�hu 
Harryho Pottera hloub�ji uvažuje a dokáže velmi výstižn� své antipatie 
podložit; �tená�ské schopnosti i morální uv�dom�ní jsou u tohoto respondenta 
již o�ividn� na vysoké úrovni. 

Postava Rona, se kterou v�tšina starších respondent� sympatizovala, 
nezískala v této �ásti dotazníku mnoho hlas�, a potvrdila tak svou oblíbenost. 
Pokud již stalo, že respondenti s touto postavou nesympatizovali, bylo to 
podmín�no p�evážn� knižní/filmovou p�edlohou (Ron mi p�ipadá takovým 
blbe�kem; protože je zak�iknutý; vyfoukl Harrymu odznak a v�tšinou vyhrál 
nad špatnými silami práv� za pomoci Harryho).  

Hodnocení Hermiony bylo naprosto stejné jako postavy Rona. 
Nesympatizovalo s ní jen minimum respondent�, �ímž se potvrdila 
skute�nost, že byla v p�edchozí �ásti posuzována jako velmi sympatická 
postava. Jestliže s ní �tená�i nesympatizovali, bylo to hlavn� z toho d�vodu, 
jak vystupuje v knižní/filmové p�edloze, a to p�edevším proto, jak se chová ve 
školním prost�edí (není mi sympatická, protože se chová jako šprtka; všechno 
ví nejlépe a podlézá; je urážlivá). Pouze jeden respondent kritizoval její 
chování v úryvku (Hermiona si myslela, že prefektský odznak dostal Harry. 
M�la radost, ale když zjistila, že prefektem bude Ron, její nálada, spíše radost 
se zm�nila. Ur�it� by byla radši, kdyby se prefektem stal Harry).  

Na rozdíl od mladších respondent� nem�la tato skupina problémy 
vybrat postavu, která by jim byla nejmén� sympatická. Pouze t�i respondenti 
uvedli, že jim jsou všechny postavy sympatické a prokázali tak, že se od 
knižní/filmové p�edlohy nedokáží dostate�n� odpoutat. 

Jsou-li odpov�di respondent� srovnávány z hlediska jejich závislosti na 
úryvku �i knižní/filmové p�edloze, je možné tvrdit, že 76 % dotazovaných 
hodnotilo postavy jako nejmén� sympatické na základ� interpretace úryvku a 
pouze jedna �tvrtina byla ovlivn�na knižním �i filmovým zpracováním. 

5.5.3 Porovnání preferencí mezi jednotlivými cílovými skupinami 

Porovnávání preferencí bylo provedeno mezi primárními cílovými 
skupinami, které jsou diferencovány podle v�ku respondent�, a mezi 
sekundárními cílovými skupinami, jež jsou odlišeny podle pohlaví 
respondent�. Pro ilustraci byly výsledky kvantifikovány a uvedeny do 
p�ehledných tabulek. 
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Tab. 5-4 Preference nejmén� sympatických postav na ZŠ 

ZŠ 
Postavy Chlapci Zastoupení Dívky Zastoupení Celkem Zastoupení

Hermiona 2 8,33% 0 0,00% 2 4,44% 
p. Weasleyová 3 12,50% 3 14,29% 6 13,33% 

Fred 5 20,83% 9 42,86% 14 31,11% 
George 6 25,00% 6 28,57% 12 26,67% 

Ron 3 12,50% 2 9,52% 5 11,11% 
Harry 5 20,83% 1 4,76% 6 13,33% 

Celkem 24 100,00% 21 100,00% 45 100,00% 

Tab. 5-5 Preference nejmén� sympatických postav na SŠ 

SŠ 
Postavy Chlapci Zastoupení Dívky Zastoupení Celkem Zastoupení

Hermiona 1 2,63% 2 4,44% 3 3,61% 
p. Weasleyová 9 23,68% 7 15,56% 16 19,28% 

Fred 11 28,95% 12 26,67% 23 27,71% 
George 11 28,95% 12 26,67% 23 27,71% 

Ron 2 5,26% 2 4,44% 4 4,82% 
Harry 4 10,53% 10 22,22% 14 16,87% 

Celkem 38 100,00% 45 100,00% 83 100,00% 

Jak je možné vy�íst s tabulek 5-4 a 5-5, jednozna�n� nejmén�
sympatická byla dvojice postav Freda a George, a to u obou cílových skupin. 
Zatímco u starších respondent� obou pohlaví byly postavy dvoj�at hodnoceny 
shodn� a umístily se spole�n� na první p�í�ce, u mladších respondent�
ženského pohlaví byl z neznámých d�vod� negativn�ji posuzován Fred a u 
mladších respondent� mužského pohlaví naopak George. U chlapc� na 
základní škole navíc Fred, jakožto druhá nejmén� oblíbená postava, sdílí svou 
pozici s postavou Harryho, �ímž je jeho neoblíbenost �áste�n� zmírn�na. U 
mladších dívek k podobnému jevu nedochází, postava Freda se ocitá na druhé 
pozici sama. Co �tená�i u obou postav hlavn� odsuzují, je jejich neférové 
chování v úryvku a to, jak negativn� reagují na ocen�ní svého bratra. 
V mnohem menší mí�e se �tená��m nelíbí jejich celkové vystupování 
v knižní/filmové p�edloze. 

Celkov� na t�etím míst� se v žeb�í�ku neoblíbenosti p�ekvapiv�
objevila postava paní Weasleyové, p�i�emž u mladších respondent� sdílí svou 
pozici s Harrym a u starších respondent� Harryho dokonce p�edhonila. U 
jednotlivých cílových skupin byla však tato postava hodnocena rozdíln�. U 
chlapc� na st�ední škole se umístila na t�etí pozici t�sn� za dvojicí Freda a 
George, u dívek na st�ední škole obsadila až �tvrté místo, a to procentuáln�
velmi daleko za dvoj�aty a Harrym. Mladší dívky ji ne�ekan� vnímaly jako 
nesympatickou �ast�ji než chlapci, umístila se u nich na t�etím míst�, zatímco 
u chlapc� je její neoblíbenost oslabena sdílením t�etí pozice s Ronem. 
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Z výsledk� také vyplývá, že ani cílová skupina chlapc� ani cílová skupina 
dívek se ve svém hodnocení p�íliš neshodly. Jako nej�ast�jší d�vod 
nesympatií bylo u této postavy uvád�no její vystupování v roli typické matky, 
respondent�m se nelíbily její afektované projevy rodi�ovské lásky a její 
p�ehnaná starostlivost sm��ovaná p�edevším k vlastním d�tem a také to, že ani 
v úryvku ani v p�edloze nehraje p�íliš d�ležitou roli. 

Postava Harryho Pottera získala u jednotlivých skupin rozdílný po�et 
hlas�, celkov� se však umístila na t�etím až �tvrtém míst�. V porovnání 
s ostatními postavami ji jako pom�rn� dosti nesympatickou hodnotili chlapci 
na základní škole a dívky na st�ední škole, v t�chto skupinách obsadila t�etí 
místo t�sn� za dvoj�aty, a u mladších chlapc� se dokonce o svou pozici 
s jedním z bratr� Weasleyových d�lí. U starších chlapc� se umístila na �tvrté 
p�í�ce a u mladších dívek až na p�í�ce p�edposlední, z �ehož vyplývá, že 
celkov� je její oblíbenost u t�chto dvou skupin pom�rn� vysoká. Pokud 
�tená�i hodnotili Harryho jako nejmén� sympatickou postavu, nelíbilo se jim 
zejména jeho chování a vystupování v úryvku a odsuzovali ho, že Ronovi 
ocen�ní nep�eje, že mu ho závidí a že se nad n�j dokonce povyšuje. 

Postava Rona nebyla p�íliš �asto uvád�na jako nejmén� sympatická 
postava. Na st�ední škole získala pouze 4,8 % záporných hlas�, a umístila se 
tak na pátém, p�edposledním míst�, na základní škole již sice její záporné 
hlasy vzrostly na 11,1 %, její umíst�ní však z�stalo stejné jako na škole 
st�ední. Je zajímavé, že u starších respondent� byl Ron vnímán chlapci i 
dívkami tém�� totožn�, zatímco u mladších respondent� s ním 
nesympatizovalo o n�co více chlapc�. Tyto výsledky jen potvrzují skute�nost, 
že postava Rona je celkov� vnímána spíše jako sympatická. Ti respondenti, 
kte�í si ji však p�íliš neoblíbili, své nesympatie zd�vod	ovali tím, že jim 
chování této postavy v úryvku p�ipadá zvláštní a nezajímavé anebo tím, že se 
jim nelíbí celkový charakter postavy v knižní/filmové p�edloze. 

Nejnižší po�et záporných hlas� získala postava Hermiony a projevila se 
tak jako jednozna�n� nejsympati�t�jší postava v úryvku. U starších 
respondent� získala pr�m�rn� pouhých 3,6 % záporných hlas� a u mladších 
dívek dokonce nezískala hlas žádný. Pouze chlapci na základní škole ji 
v pom�ru k ostatním postavám hodnotili záporn�ji, vliv na celkové umíst�ní 
postavy to však nem�lo žádný. Starší dívky s Hermionou nesympatizovaly 
proto, že se projevuje jako „šprtka“, a ostatní odsuzovaly její reakci na 
Ronovo ocen�ní v úryvku. 

Z výsledk� je patrné, že hodnocení postav se ani u v�kových ani u 
genderových skupin nijak podstatn� neliší, jedinou výjimkou je postava 
Harryho Pottera, která je jednotlivými skupinami vnímána pom�rn�
rozporupln�. Tento jev však není p�ekvapivý, jelikož Harry je v úryvku 
zám�rn� vyobrazen tak, aby o n�m byli respondenti nuceni více p�emýšlet. 
Díky postav� Harryho Pottera je také možné sledovat, do jaké hloubky dokáží 
respondenti o textu uvažovat. 
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P�i analýze výsledk� byly odpov�di rozlišovány také podle toho, zda 
vycházejí z úryvku �i z knižní/filmové p�edlohy, respektive zda si respondenti 
k postavám vytvá�ejí záporné citové vztahy na základ� toho, jak vystupují 
v úryvku, nebo na základ� toho, jak vystupují v p�edloze. P�ístupy 
jednotlivých cílových skupin je možné sledovat v grafu na obr. 5-8. 

Neoblíbené postavy na základ� p�edlohy/úryvku
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Obr. 5-8 Vnímání nejmén� oblíbených postav na základ� úryvku �i filmové/knižní 
                p�edlohy 

S p�ihlédnutím k výsledk�m je možné tvrdit, že respondenti jako 
homogenní celek hodnotili postavy p�evážn� na základ� úryvku (68 %) a 
znateln� mén� �asto na základ� knižní/filmové p�edlohy (32 %). Jsou-li 
p�ístupy respondent� srovnávány z hlediska v�ku, z výsledk� vyplývá, že u 
starších respondent� jednozna�n� p�evažuje vliv úryvku, zatímco u mladších 
respondent� je sice vliv úryvku také v pop�edí, ale knižní/filmová p�edloha 
hraje též nezanedbatelnou roli. Co se týká rozlišení podle pohlaví, lze 
konstatovat, že u dívek i u chlapc� je situace stejná, tzn. vliv úryvku 
p�evažuje nad vlivem knihy/filmu o celých 35 %. 

5.5.4 Obecná kritéria pro volbu nejmén� sympatické postavy 

Z výše uvedených výsledk� a odpov�dí je možné vyvodit obecná 
kritéria, na jejichž základ� vnímali respondenti literární postavy jako nejmén�
sympatické. Jednotlivá kritéria a jejich preference u obou cílových skupin je 
možné sledovat v grafu na obr. 5-9. 
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Obr. 5-9 Preference kritérií pro volbu nejmén� sympatické postavy 

Pro vytvá�ení záporných citových vztah� bylo pro respondenty 
nejd�ležit�jší chování postav v úryvku, respektive jejich reakce na Ronovo 
ocen�ní. Respondenti nej�ast�ji odsuzovali neférové jednání v��i Ronovi, 
jemuž n�které postavy jeho úsp�ch závid�ly, jiné na n�j p�ehnan� reagovaly �i 
afektovan� projevovaly svou radost. Takovéto chování považovali 
respondenti mezi p�áteli za nep�ípustné, a proto s danými postavami 
nedokázali sympatizovat. 

Mnohem menší vliv na vytvá�ení antipatií m�lo vyobrazení postavy v 
knižní/filmové p�edloze, a p�esto jeho vliv nelze považovat za zanedbatelný. 
V této kategorii se zd�vod	ování nesympatií u jednotlivých respondent�
velmi lišilo; n�kterým se nelíbilo celkové chování postav, n�kterým jejich 
vystupování ve školním prost�edí, jiným jejich vzhled a dalším malá 
zábavnost postav. 

Dalším d�vodem pro volbu postavy jako nejmén� sympatické byla 
nízká frekvence jejího výskytu, a to jak v úryvku, tak v knižní/filmové 
p�edloze. Respondenti nevnímali postavy v rámci této kategorie jako zcela 
záporné, spíše jim vadilo, že se n�která postava v p�íb�hu málo objevuje a 
projevuje, a proto nemají možnost si k ní n�jaký citový vztah vytvo�it. Z toho 
d�vodu ji pak považovali za málo sympatickou. Respondent�m také vadilo, 
že postava není v p�íb�hu p�íliš významná, z �ehož plyne, že �tená�i �ast�ji 
sympatizují s postavami, které jsou v rámci p�íb�hu považovány za 
nejd�ležit�jší. 
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Kategorie „žádná postava mi není nesympatická“ sice na první pohled 
s kritérii pro volbu nejmén� sympatické postavy nesouvisí, ale vzhledem k její 
frekventovanosti ji nebylo možné zanedbat. Pom�rn� významné množství 
respondent� totiž nebylo v�bec schopno zvolit n�jakou postavu jako 
nesympatickou, což odkazuje k tomu, že se tito respondenti o�ividn� nedokáží 
odpoutat od knižní/filmové p�edlohy, ve které jsou všechny zmín�né postavy 
prezentovány jako kladné, a podléhají tak jejímu vlivu. 

Rozdílnost preferencí u obou v�kových skupin je op�t možné vy�íst 
z grafu na obr. 5-9, rozdílnost preferencí u obou pohlaví není nutné 
komentovat, jelikož nehrála v šet�ení významnou roli. 

5.6  Potvrzení sympatií (položka �. 10) 

Položka �. 10 m�la charakter kontrolní otázky a zabývala se vztahem 
mezi sympatickými postavami a volbou kamaráda/kamarádky. P�edpokladem 
u této otázky byla domn�nka, že respondenti si vyberou za svého 
potencionálního kamaráda/kamarádku pouze tu z postav, se kterou v úryvku 
sympatizovali. Vzhledem k tomu, že za kamaráda/kamarádku si mohli 
respondenti vybrat pouze jednu postavu, i když ne všichni tak u�inili, a jako 
nejvíce sympatické mohli zvolit až t�i postavy, p�istupovalo se k hodnocení 
výsledk� následovn�: pokud byla jako potencionální kamarád/kamarádka 
uvedena alespo	 jedna z vybraných nejsympati�t�jších postav, bylo možné 
takovou odpov�� chápat jako shodnou, pokud se v kolonce 
„kamarád/kamarádka“ objevila úpln� jiná postava, než byla pokládána za 
nejsympati�t�jší, pak bylo nutné odpov�� chápat jako neshodnou. 

Z celkových výsledk� vyplynulo, že t�i �tvrtiny respondent� vybraly za 
svého potencionálního kamaráda/kamarádku tu postavu, kterou vnímaly jako 
jednu z nejvíce sympatických. Pouhá �tvrtina dotazovaných uvedla postavu 
jinou, p�i�emž však za kamaráda/kamarádku nikdy necht�la tu postavu, 
kterou vnímala jako nejmén� sympatickou.  

Pro zajímavost je možné uvést ty postavy, se kterými by se jednotlivé 
skupiny cht�li nej�ast�ji p�átelit. Dívky na základní i st�ední škole by cht�ly 
nejvíce kamarádit s Hermionou, což odpovídá i tomu, že u t�chto skupin byla 
Hermiona považována za postavu nejsympati�t�jší. Chlapci na základní by 
nejrad�ji m�li za kamaráda Harryho a chlapci na st�ední škole stejným dílem 
Harryho i Hermionu. I u skupiny chlapc� výsledky tém�� úpln� korespondují 
s volbou nejsympati�t�jší postavy, jen u starších chlapc� je trochu opomenuta 
postava Rona, která je sice považována za nejsympati�t�jší, ale za kamaráda 
by ji cht�lo mén� dotazovaných než Harryho a Hermionu. N�kte�í respondenti 
ze st�ední školy také uvedli, že by si žádnou z postav za kamaráda nezvolili. 
Z takových odpov�dí je možné usuzovat, že respondent bu� nemá p�íb�h o 
Harry Potterovi obecn� p�íliš rád, a proto ani po žádném kamarádství 
s postavami z tohoto p�íb�hu netouží, nebo pro n�j kamarádství znamená n�co 
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velmi zásadního a žádná postava ho neoslovila natolik, aby se s ní cht�l 
p�átelit, anebo by se nikdy nesnížil k tomu, aby považoval literární postavu za 
svého kamaráda, protože mu to p�ipadá d�tinské. Tyto domn�nky však není 
možné uspokojiv� doložit, a z toho d�vodu mohou být brány jen jako 
navrhovaná vysv�tlení. 

Na základ� výše zmín�ných výsledk� lze tedy konstatovat, že 
domn�nka o vztahu mezi sympatiemi a volbou kamarád� se potvrdila. Je 
vid�t, že respondenti si za své kamarády vybírají ty, jejichž chování a jednání 
se jim líbí, a ty, jimž rozumí a sdílejí s nimi jejich názory a pohled na sv�t. 

5.7  Vnímání postavy Harryho Pottera (položky �. 11-14) 

V této �ásti dotazníku se sledovalo, jak respondenti vnímají postavu 
Harryho Pottera. V pop�edí zájmu stála p�edevším otázka, zda respondent 
chápe tuto postavu p�evážn� na základ� úryvku, �i zda se u jeho odpov�dí 
projevuje vliv knižní/filmové p�edlohy. Ne všechny odpov�di bylo možné 
z tohoto hlediska rozlišovat, a práv� proto byly mezi jednotlivými odpov��mi 
hledány odpovídající a výše definované vztahy, které umožnily odkrýt 
zkoumané jevy. P�i analýze výsledk� byly odhaleny dokonce i nové 
souvislosti, díky nimž pak bylo možné obohatit záv�ry šet�ení op�t o d�ležité 
poznatky. 

V této kapitole budou výsledky jednotlivých položek interpretovány 
nejprve samostatn� a budou pro lepší orientaci kvantifikovány. V záv�ru pak 
budou zmín�ny vzájemné vztahy mezi položkami, které hloub�ji odkrývají 
danou problematiku. 

5.7.1 Sympatizování s postavou Harryho Pottera 

Mírou sympatií u postavy Harryho se zabývala položka �. 11. I p�esto, 
že zde respondenti m�li možnost ohodnotit své sympatie k Harrymu stupni 1 
až 6 (1 = v�bec mi není sympatický; 6 = je mi velmi sympatický), nebylo pro 
výzkum prioritní sledovat p�evahu jednotlivých stup	�. Mnohem d�ležit�jší 
bylo zkoumání toho, zda tuto postavu respondenti vnímají jako „spíše 
sympatickou“, �emuž odpovídalo rozmezí stup	� 4-6, �i zda ji hodnotí jako 
„spíše nesympatickou“, �emuž odpovídalo rozp�tí stup	� 1-3. P�esné 
kvantitativní výsledky, které zachycují preferenci jednotlivých stup	�, jsou 
uvedeny v p�íloze pouze pro zajímavost. 

Vzhledem k tomu, že se výsledky jednotlivých cílových skupin zna�n�
liší, není p�ínosné je uvád�t v rámci v�kových skupin. Proto budou primární i 
sekundární cílové skupiny prezentovány zvláš
. 

  
• Více jak dv� t�etiny mladších chlapc� vnímaly Harryho jako „spíše 

sympatického“ a necelá t�etina ho považovala za „spíše 
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nesympatického“. Je zajímavé, že absolutn� nejvyšší stupe	 sympatie 
mu ud�lili jen t�i respondenti, zatímco druhý nejvyšší stupe	 již 8 
respondent�. Tyto výsledky korespondují s výsledky získanými p�i 
analýze problematiky nejvíce a nejmén� sympatické postavy, kde se 
Harry stal jednou z nejvíce sympatických postav a za nejmén�
sympatického ho považovalo pouze 19 % �tená��. 

• Naprosto stejná situace jako u mladších chlapc� nastala u chlapc� ze 
st�ední školy; více než dv� t�etiny chápaly Harryho jako „spíše 
sympatického“ a mén� než jedna t�etina jako „spíše nesympatického“. 
P�ekvapivé je, že ani jeden respondent neud�lil této postav� nejnižší 
stupe	 sympatií. I u této skupiny se výsledky shodují s volbou 
nejvíce/nejmén� sympatické postavy. V této volb� �tená�i považovali 
Harryho za druhou nejsympati�t�jší a soub�žn� �tvrtou nejmén�
sympatickou postavu, p�i�emž však záporných hlas� získal pouhých 
10 % z celkového po�tu. 

• U mladších dívek hodnotily Harryho jako „spíše nesympatického“ t�i 
p�tiny, zatímco jako „spíše sympatického“ dv� p�tiny dotazovaných. 
Hodnocení bylo již tedy o n�co vyrovnan�jší než u skupiny chlapc�. U 
mladších dívek je pozoruhodné, že nejvyšší stupe	 sympatií byl ud�len 
pouze jednou a nejnižší stupe	 ani jednou. Nejvíce dívek volilo 
st�edové stupn� sympatií. Výsledky se u této skupiny p�ekvapiv�
neshodují s výsledky sympatií a nesympatií; za nejmén� sympatickou 
postavu považovalo Harryho 5 % mladších dívek, zatímco za 
nejsympati�t�jšího ho zvolilo 33 %, což je tedy v porovnání 
s položkou �. 10 úpln� opa�ný p�ístup. Tento jev však není t�žké 
vysv�tlit. Je totiž velmi pravd�podobné, že dívky jsou u hodnocení 
Harryho ovlivn�ny jak úryvkem, tak knižní/filmovou p�edlohou a 
nedokáží se rozhodnout, podle �eho mají tuto postavu vnímat. 
S Harrym o�ividn� sympatizují proto, jak vystupuje v p�edloze, ale na 
druhou stranu vnímají jeho chování v úryvku jako nehezké, a proto 
s ním zase nesympatizují. A práv� z toho d�vodu u nich dochází 
k rozporuplnému vnímání této postavy. 

• Více jak dv� t�etiny starších dívek hodnotily Harryho jako „spíše 
nesympatického“ a necelá t�etina ho považovala za „spíše 
sympatického“. Pohled starších dívek byl tedy v��i této postav�
zna�n� kritický. Dva nejvyšší stupn� sympatií mu totiž ud�lily pouze 
t�i respondentky, zatímco dva nejnižší stupn� celých osm. Co se týká 
shodnosti s volbou nejvíce/nejmén� sympatické postavy, lze 
konstatovat, že výsledky si navzájem vícemén� odpovídají – Harry byl 
jako nejmén� sympatická postava chápán �ast�ji než jako postava 
nejvíce sympatická. P�ekvapivé však je, že procentuální rozdíl u 
hodnocení Harryho jako postavy nejmén� a nejvíce sympatické není 
zdaleka tak velký jako u položky �. 10. Je tedy z�ejmé, že i když 
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n�které dívky považovaly Harryho za jednu z nejvíce sympatických 
postav, celkov� k n�mu mohly cítit spíše antipatie.  

Z výše uvedených výsledk� tedy vyplývá, že chlapci považují Harryho 
Pottera za postavu „spíše sympatickou“ a dívky naopak za „spíše 
nesympatickou“. Výsledky se u skupiny chlapc� shodují s volbou 
nejvíce/nejmén� sympatické postavy, z �ehož lze usuzovat, že pohled chlapc�
na tuto postavu je jednotný, zatímco u skupiny dívek lze tento pohled 
považovat spíše za rozporuplný, jelikož výsledky položky �. 10 a volba 
nejvíce/nejmén� sympatické postavy nejsou zcela shodné. D�vodem 
rozporuplnosti m�že být to, že dívky vnímají postavu jak na základ� úryvku, 
tak na základ� knižní/filmové p�edlohy a jejich odpov�di se nemusí shodovat, 
jelikož Harry vystupuje v p�edloze a v úryvku zna�n� rozdílným zp�sobem. 
Chlapci naopak podléhají spíše obrazu Harryho Pottera, který je prezentován 
v p�edloze. 

5.7.2 Charakteristika vystupování Harryho Pottera v úryvku 

V položce �. 12 bylo uvedeno t�ináct p�ídavných jmen �i slovních 
spojení a úkolem respondent� bylo vybrat takové �ty�i výrazy, které podle 
nich nejlépe vystihují postavu a chování Harryho Pottera v úryvku. Ve výb�ru 
byly uvedeny nejen vlastnosti, respektive charakteristické rysy vztahující se 
k chování postavy, jež vyplývají p�ímo z úryvku, ale zám�rn� tam byly 
za�azeny i takové vlastnosti, které souvisejí s vystupováním Harryho a jeho 
vyobrazením v knižním/filmovém zpracování. Co bylo tímto zám�rem 
sledováno, je celkem o�ividné; zkoumalo se, zda respondenti vnímají postavu 
na základ� úryvku, a v tom p�ípad� vybírají pouze ty vlastnosti, které tomu 
odpovídají, �i zda pohlíží na postavu v rámci p�edlohy, a v tom p�ípad� pak 
volí ty vlastnosti, které se k chování Harryho v úryvku v�bec nevztahují. 

P�i analýze jednotlivých odpov�dí byly charakteristické rysy chování 
postavy rozd�leny do t�í skupin: na záporné vlastnosti, na kladné vlastnosti a 
na neutrální vlastnosti �i citové stavy; u každé vlastnosti/citového stavu pak 
bylo ur�eno, zda se vztahuje k úryvku �i ne.  

Do skupiny záporných byly za�azeny následující vlastnosti – závistivý, 
namyšlený, cítí se jako hrdina, uk�ivd�ný a nerozhodný. První �ty�i vlastnosti 
z úryvku jasn� vyplývají; Harry závidí Ronovi jeho odznak prefekta, ve svých 
úvahách se povyšuje nad ostatní a myslí si, že je lepší než oni, a jako d�kazy 
své povýšenosti uvádí hrdinské skutky, které dokázal. Cítí se také uk�ivd�n�, 
protože odznak nedostal on, i když by to tak podle n�j bylo správné. Vlastnost 
nerozhodný je v kontextu chápána jako záporná proto, že Harry se nem�že 
rozhodnout, zda Ronovi jeho ocen�ní p�át �i nep�át, což však není v dané 
situaci namíst�, jelikož jako dobrý p�ítel by m�l Ronovi bez rozmýšlení 
odznak up�ímn� p�át. I tato vlastnost tedy odkazuje p�ímo k úryvku. 
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Mezi kladné vlastnosti byly za�azeny up�ímný, p�ející, dobrý kamarád
a veselý. První uvedená vlastnost se jako jediná vztahuje k úryvku. Harry je 
považován za up�ímného z toho d�vodu, že otev�en� p�iznává své pochyby a 
sv�j vnit�ní boj a nic tak �tená��m nezatajuje, dokáže být také up�ímný sám 
k sob�, což je velmi cenná vlastnost. Další t�i charakteristické rysy chování 
s úryvkem naprosto nesouvisí, nikde z textu nevyplývá, že by Harry odznak 
Ronovi p�ál, a jako dobrý kamarád se také neprojevuje, jelikož Ronovi nejen 
závidí, ale nedokáže se ho v kritické situaci ani zastat proti jeho bratr�m. 
Vesele v úryvku také nevystupuje, což dokládá i v�ta vyjmutá z úryvku: 
„Harry protáhl obli�ej, jako by se cht�l rozplakat, a zabo�il ho do dlaní“. Ti 
respondenti, kte�í vlastnosti veselý, p�ející, dobrý kamarád zvolili, tedy jasn�
podléhají vlivu knižní/filmové p�edlohy, v níž se Harry podobným zp�sobem 
projevuje. 

Do poslední skupiny byla umíst�na neutrální vlastnost zapomn�tlivý a 
citové stavy p�ekvapený, š�astný a zklamaný. I když vlastnost zapomn�tlivý
m�že vyvolávat spíše negativní konotace, v kontextu ji jako zápornou chápat 
nelze. Harry se v úryvku neprojevuje jako zapomn�tlivý �lov�k, který by 
proto negativn� ovliv	oval své okolí, v textu je pouze zmín�no, že kv�li svým 
starostem úpln� na udílení prefektských odznak� zapomn�l, a tudíž je te�
vzniklou situací nep�íjemn� p�ekvapený. Zklamaný je p�evážn� z toho 
d�vodu, že ho vyšší autorita odznakem neocenila a že ji získal jeho kamarád, 
který si to nejspíše nezasloužil. Je tedy o�ividné, že tyto charakteristické rysy 
chování vyplývají p�ímo z úryvku. Na druhou stranu citové rozpoložení 
š�astný Harryho pocit�m naprosto neodpovídá a respondenti jsou v p�ípad�
této volby op�t ovlivn�ni knihou/filmem.  

Pro objasn�ní výsledk� je také nutné vysv�tlit, jakým zp�sobem byly 
odpov�di respondent� hodnoceny v rámci závislosti na knižní/filmové 
p�edloze �i úryvku. Pokud respondent uvedl ve vý�tu nabízených výraz�
alespo	 jeden takový výraz, který se k úryvku jasn� nevztahuje, p�esn�ji 
�e�eno jeden z výraz� p�ející, veselý, dobrý kamarád a š�astný, byla jeho 
odpov�� klasifikována jako ovlivn�ná knižní/filmovou p�edlohou a jeho 
výb�r ostatních výraz� nebyl brán v potaz. P�i volb� výše zmín�ných výraz�
se jasn� projevil vliv p�edlohy a nebylo nutné o n�m déle diskutovat.  Jako 
d�kaz je možné uvést n�kolik vybraných odpov�dí. N�kte�í respondenti 
Harrymu p�id�lili tyto vlastnosti – zklamaný, zapomn�tlivý, dobrý kamarád, 
p�ející; jiní ho považovali za up�ímného, p�ejícího, dobrého kamaráda, který 
se cítí jako hrdina. Našli se i tací, kte�í Harrymu p�id�lili výlu�n� kladné 
vlastnosti (up�ímný, š�astný, p�ející, dobrý kamarád; up�ímný, p�ející, veselý, 
dobrý kamarád) a potvrdili tak, že vliv knihy/filmu je v jejich p�ípad�
opravdu p�evažující. N�kolik �tená�� se také ocitlo na rozhraní obou vliv�, 
což lze doložit tím, že Harryho chování charakterizovali dvojicí výraz� p�ející
a závistivý, které si vzájemn� odporují a z nichž se každý vztahuje k jinému 
kontextu. 



76

Šet�ení p�ineslo n�kolik typ� výsledk�. Jsou-li výsledky hodnoceny 
z kvantitativního hlediska, je možné uvést, jaké charakteristické rysy chování 
postavy volily jednotlivé cílové skupiny respondent� nej�ast�ji. V tabulce 5-6 
jsou volby respondent� uvedeny podle frekvence výskytu a u každé cílové 
skupiny jsou vždy vypsány rysy, které se umístily na prvních �ty�ech místech. 
Tabulka celkových výsledk� je uvedena v p�íloze.  

Tab. 5-6 Po�adí volených charakteristických rys�

cílová skupina charakterové rysy dle po�adí 

dívky  ZŠ zklamaný, p�ekvapený, závistivý, cítí se jako hrdina 

chlapci  ZŠ p�ekvapený, zklamaný, závistivý, namyšlený/dobrý kamarád 

dívky  SŠ uk�ivd�ný, p�ekvapený, zklamaný, závistivý 

chlapci  SŠ zklamaný, p�ekvapený, uk�ivd�ný, dobrý kamarád 

Jak z tabulky 5-6 vyplývá, mezi nej�ast�ji volené charakteristické rysy 
chování pat�ily p�evážn� rysy ze skupiny neutrálních vlastností a citových 
stav� a dále ze skupiny záporných vlastností. Pouze u chlapc� se objevila 
jedna vlastnost ze skupiny kladných vlastností (dobrý kamarád). Tento jev 
op�t dokazuje teorii, že skupina chlapc� p�i hodnocení Harryho Pottera �ast�ji 
podléhá vyobrazení postavy v knižní/filmové p�edloze než skupina dívek. 
 Na základ� nej�ast�ji volených výraz� pak lze vyvodit, zda respondenti 
p�i svém vnímání postavy Harryho podléhají spíše úryvku �i spíše p�edloze. 
Jak z celkových výsledk� vyplývá, dv� t�etiny všech respondent� hodnotily 
vystupování Harryho Pottera a jeho postavu na základ� interpretace úryvku. A 
to i p�esto, že skupina chlapc� pom�rn� �asto podléhala vlivu 
knižního/filmového zpracování. 

5.7.3 Etická intence postavy Harryho Pottera  

V položce �. 13 bylo úkolem respondent� p�ímo vyjád�it, za jakou 
postavu (kladnou, zápornou, neutrální) �tená�i Harryho Pottera v úryvku 
považují. P�edpokladem tedy bylo, že �tená�i mají pov�domí o etické intenci 
postav a v�dí, co charakteristika postavy jako kladné, záporné �i neutrální 
znamená. Jak již bylo n�kolikrát uvedeno a zd�vodn�no, Harry Potter 
vystupuje v úryvku jako záporná postava a u této dotazníkové položky se 
sledovalo, jestli ji tak �tená�i opravu vnímají nebo jestli jsou �áste�n�
ovlivn�ni knižní/filmovou p�edlohou a vnímají ji jiným zp�sobem.  

Jak tedy vnímaly Harryho jednotlivé skupiny? Pohled mladších chlapc�
na postavu Harryho byl zna�n� vyrovnaný – Harry jako postava kladná/ 
záporná/ neutrální dostal vícemén� stejný po�et hlas�. Celá polovina mladších 
dívek vnímala Harryho jako neutrální postavu, nejmén� hlas� získal jako 
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kladná postava. U starších chlapc� byl Harry hodnocen p�evážn� jako 
neutrální postava a z�ídka byl hodnocen jako záporná, zatímco u starších 
dívek byl pom�r záporného a neutrálního chápání postavy vyrovnaný a za 
kladnou postavu byl Harry považován minimáln�. 

Celkov� se tedy ukázalo, že nejvíce respondent�, p�esn�ji �e�eno tém��
celá polovina, vnímalo Harryho v úryvku jako postavu neutrální. Zbývající 
polovina respondent� rozd�lila své hlasy mezi další dv� možnosti – za 
kladnou postavu považovalo Harryho 22 % dotazovaných a za zápornou 
postavu 32 % dotazovaných. Je tedy vid�t, že i p�esto, že Harry vystupuje 
v úryvku bezesporu záporn�, pouhá t�etina respondent� ho vnímá jako 
zápornou postavu, a zakládá tak své hodnocení na interpretaci úryvku. Jedna 
p�tina respondent� pak vychází p�i chápání postavy jednozna�n�
z knižní/filmové p�edlohy.  

Co se však týká odpov�dí hodnotících Harryho jako postavu neutrální, 
je pom�rn� nesnadné vyvozovat n�jaké konkrétní záv�ry. Tyto odpov�di totiž 
nejsou zcela vypovídající a nelze je s vlivem úryvku �i p�edlohy stoprocentn�
spojovat. Ale i p�esto je možné uvažovat o ur�ité teorii, která by tuto 
problematiku mohla objasnit. Je možné, že tito respondenti považují Harryho 
v úryvku za spíše zápornou postavu, což by dokazovala i jejich volba 
charakteristických rys� Harryho chování (viz p�íklady uvedené níže), ale 
zárove	 si jsou v�domi, že v celém p�íb�hu vystupuje jako postava kladná, a 
z toho d�vodu pak hodnotí postavu jako celkov� neutrální. Vzniklou teorii je 
možné doložit i na p�íkladech, protože pom�rn� velké množství respondent�
ve výb�ru uvádí kombinaci jak neutrálních, tak záporných vlastností - 
p�ekvapený, závistivý, zklamaný, uk�ivd�ný �i  p�ekvapený, namyšlený, 
zapomn�tlivý, cítí se jako hrdina- a p�itom vnímají postavu celkov� jako 
neutrální. V rámci t�chto úvah tedy m�že být doloženo, že respondenti mohou 
být �áste�n� ovlivn�ni knižní/filmovou p�edlohou, t�ebaže nelze tyto úvahy 
pokládat za stoprocentn� podložené. 

Na záv�r je možné konstatovat, že výsledky v této �ásti dotazníku op�t 
potvrdily záv�ry rýsující se v rámci celé této kapitoly. Chlapci jako celek 
mnohem �ast�ji vnímají Harryho Pottera na základ� knižní/filmové p�edlohy, 
více s ním sympatizují a �ast�ji ho považují za neutrální postavu, i když mu 
p�isuzují i n�které záporné vlastnosti. Starší dívky jsou naopak schopn�jší 
vnímat Harryho podle jeho vystupování v úryvku, �ast�ji s ním 
nesympatizují, �ast�ji ho pokládají za nejmén� sympatickou postavu a �asto 
ho považují za postavu zápornou. Skupina mladších dívek se pak nachází 
zhruba uprost�ed obou vliv�, tzn. že vnímá Harryho jako spíše 
nesympatického, jako nejmén� sympatického ho však hodnotí minimáln� a 
celkov� ho zase posuzuje jako postavu neutrální až zápornou. 
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5.7.4 P�edpokládaný vývoj postavy Harryho Pottera  

U položky �. 14 bylo sledováno, jak se u respondent� vnímání postavy 
Harryho Pottera promítne do p�edvídání o pokra�ování p�íb�hu. Respondenti 
byli požádáni, aby se zamysleli, jak se Harry nakonec vyrovná s tím, že 
odznak prefekta dostal Ron a ne on sám. Byly nabídnuty t�i možnosti: bude 
Ronovi odznak up�ímn� p�át, a projeví se tak v souladu s p�edpokládaným 
chováním kladné postavy, nebo mu ho bude závid�t, a bude tedy pokra�ovat 
ve svém vystupování jako záporná postava, anebo to dopadne úpln� jinak. 
U poslední možnosti mohli respondenti uplatnit svoji fantazii a mohli si 
vymyslet zcela odlišný vývoj p�íb�hu. 

P�i sestavování dotazníku se p�edpokládalo, že respondent, který 
považuje Harryho za kladnou postavu, zvolí i pozitivní pokra�ování p�íb�hu, 
a ten respondent, který hodnotí Harryho jako zápornou postavu, bude 
o�ekávat, že se tato postava zachová záporn� i v budoucnu. Obdobným 
zp�sobem by m�lo fungovat p�edvídání o chování postav, kdyby byly 
hodnoceny pouze na základ� konkrétního úryvku. V p�ípad� tohoto šet�ení je 
však nutné si uv�domit, že respondenti mohou být ovlivn�ni knižní/filmovou 
p�edlohou, a proto m�že být  jejich pohled na nastín�nou situaci zcela odlišný. 

Jak tedy p�edvídání o postav� Harryho Pottera dopadlo? Jsou-li 
výsledky hodnoceny z hlediska jednotlivých cílových skupin, lze uvést 
následující zjišt�ní. U mladších respondent� se op�t do ur�ité míry potvrzují 
rýsující se záv�ry. Mladší chlapci, kte�í sice vnímají Harryho jako spíše 
sympatickou postavu, ale zárove	 ji chápou jako kladnou/ zápornou/ neutrální 
postavu stejným dílem, se ve svých p�edpokladech vícemén� shodují. 
Polovina v poslední dotazníkové položce p�edvídá, že Harry bude Ronovi 
odznak p�át a druhá polovina této skupiny si myslí, že se Harry zachová 
záporn� a bude Ronovi odznak závid�t. Tímto je op�t dokázáno, že mladší 
chlapci vnímají postavu Harryho jako kladnou i zápornou stejným dílem. 
Mladší dívky hodnotí Harryho jako spíše nesympatickou postavu, která je sice 
neutrální, ale do budoucna se od ní u v�tšiny o�ekává, že se bude chovat 
záporn�, a bude proto Ronovi odznak závid�t. Negativní pohled na postavu se 
tedy shoduje. 

Na st�ední škole se n�které p�edpokládané záv�ry také potvrzují. 
V�tšina starších chlapc�, kte�í vnímali Harryho p�evážn� jako sympatickou a 
neutrální postavu, soudí, že se tato postava bude vyvíjet pozitivním sm�rem a 
bude Ronovi odznak p�át, a pouze minimum chlapc� si myslí, že se Harry 
zachová negativn�. U starších dívek však dochází k p�ekvapivým výsledk�m. 
I když dívky hodnotí Harryho jako postavu spíše nesympatickou a zápornou/ 
neutrální stejným dílem, pom�rn� významný po�et si myslí, že Harry bude 
odznak Ronovi p�át. U této skupiny by se o�ekávalo, že když vnímají tuto 
postavu spíše na základ� úryvku, budou následn� p�edpokládat, že se postava 
bude vyvíjet negativn�. K tomuto jevu však nedochází, a proto je možné 
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tvrdit, že i starší dívky jsou do ur�ité míry ovlivn�ny celkovým vyobrazením 
Harryho Pottera v knižním/filmovém zpracování. 

Z celkového hlediska tedy tém�� celá polovina všech respondent� (47 
%) bez zaváhání p�edpokládala, že se Harry zachová jako správný kamarád a 
bude Ronovi jeho ocen�ní p�át. T�etina dotazovaných (36 %) si 
p�edstavovala, že se Harry s danou situací nesmí�í a bude svému p�íteli 
odznak prefekta závid�t. Pouhých 15 % �tená�� uplatnilo svoji vlastní 
p�edstavivost, p�i�emž v�tšina z nich uvád�la odpov�di, které by mohly být 
klasifikovány ve smyslu neutrálního vývoje postavy. Pro ilustraci lze uvést 
n�kolik konkrétních odpov�dí: smí�í se s tím; nakonec i on odznak získá za 
své zásluhy; bude mu to p�át, ale bude zklamaný, že to nedostal on; já bych 
�ekla, že trochu p�át, ale i závid�t; bude mu to jedno a brzy to také získá; 
nakonec bude Harry rád, že ho nedostal, protože to p�ináší spoustu starostí. 
N�kte�í respondenti sice uvád�li svoji verzi pokra�ování, ale p�i hodnocení 
jejich odpov�dí se ukázalo, že jejich verze koresponduje bu� s pozitivním, 
nebo s negativním vývojem postavy, a byly proto p�i�azeny k p�íslušným 
kategoriím. 

Na základ� uvedených výsledk� lze konstatovat, že tém�� celá polovina 
�tená�� p�edpokládala pozitivní vývoj postavy, a byla proto �áste�n�
ovlivn�na knihou/filmem. Vliv p�edlohy je možné dokázat tím, že respondenti 
postavu Harryho znají z celého p�íb�hu a díky tomu v�dí, že se Harry v��i 
Ronovi vždy zachová správn�. Kdyby totiž respondenti hodnotili postavu 
pouze na základ� úryvku, museli by logicky p�edpokládat spíše to, že se 
Harry v budoucnu zachová jako záporná postava, když je takovým zp�sobem 
v úryvku prezentován.  Z toho také vyplývá, že ti �tená�i, kte�í p�edvídali 
negativní vývoj postavy, založili své domn�nky ur�it� na interpretaci 
p�edloženého textu a nebyli ni�ím jiným výrazn� ovlivn�ni. Odpov�di t�ch, 
kte�í zvolili svoji vlastní variantu, není snadné zhodnotit, ale vzhledem 
k tomu, že jejich množství není v porovnání s dalšími dv�ma možnostmi tak 
vysoké, není nutné se jimi dopodrobna zabývat. 

V záv�ru kapitoly je tedy možné konstatovat, že i když u výsledk�
týkajících se této �ásti dotazníku došlo k n�kterým p�ekvapivým zjišt�ním, 
celkové záv�ry, které z šet�ení za�ínají vyplývat a které jsou již v p�edešlých 
kapitolách zmi	ovány, se op�t potvrdily. 

5.7.5 Vzájemné vztahy mezi položkami �. 11 - 14 

V rámci této kapitoly bylo vzhledem ke stanoveným cíl�m výzkumu 
primárn� sledováno, jak se rýsují vztahy mezi vlivem knižní/filmové p�edlohy 
�i úryvku a vnímáním postavy Harryho Pottera. Na základ� výsledk� lze 
konstatovat následující záv�ry, které jsou platné pro všechny cílové skupiny. 
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• Respondenti, kte�í jsou ovlivn�ni knižní/filmovou p�edlohou, považují 
postavu Harryho bu� za kladnou nebo za neutrální, nikdy však za 
postavu zápornou. 

• Respondenti, kte�í vnímají Harryho na základ� knižní/filmové 
p�edlohy, mu p�i�azují p�evážn� kladné a neutrální vlastnosti, a pokud 
mu p�i�adí vlastnost zápornou, pak maximáln� jednu. 

• Respondenti, kte�í vnímají postavu na základ� knižní/filmové p�edlohy, 
tém�� bez výjimky p�edpokládají, že se postava Harryho bude vyvíjet 
pozitivním sm�rem. 

• Respondenti, kte�í jsou ovlivn�ni úryvkem, vnímají postavu Harryho 
jako neutrální �i zápornou a zcela výjime�n� za postavu kladnou. 

• Respondenti, kte�í posuzují postavu Harryho na základ� úryvku, mu 
p�i�azují pouze neutrální a záporné vlastnosti, a pokud mu p�i�adí 
kladnou vlastnost, pak je to pouze vlastnost up�ímný, která 
z interpretace úryvku p�ímo vyplývá. 

• U respondent�, kte�í vnímají postavu Harryho na základ� úryvku, nelze 
vysledovat žádnou tendenci, která by zobrazovala p�edpokládaný vývoj 
postavy Harryho. Respondenti tuto skute�nost hodnotí velmi rozdíln�. 

Co bylo u vnímání postavy Harryho Pottera zkoumáno sekundárn�, 
byla skute�nost, zda u odpov�dí respondent� existuje vztah podmín�nosti 
mezi sympatiemi a etickou intencí postavy. Z odborné literatury jasn�
vyplývá, že podmín�ný vztah mezi t�mito dv�ma faktory existovat v�bec 
nemusí, že �tená� m�že kolikrát sympatizovat i s postavou zápornou anebo 
naopak nemusí v�bec sympatizovat s postavou kladnou. Odpov�di n�kterých 
respondent� však vykazovaly jinou tendenci, a práv� proto byla tato teorie 
v rámci šet�ení podrobena bližšímu zkoumání.  

P�ed prezentací výsledk� je však nutné zmínit, že p�i analýze byl brán 
ohled nejen na etickou intenci postavy a sympatizování s postavou, ale také 
na výb�r rys� charakterizujících chování postavy v úryvku. Ten totiž s danou 
problematikou také úzce souvisí. K hodnocení odpov�dí pak bylo 
p�istupováno následovn�: pokud byly u respondenta odpov�di všech t�í 
položek (�. 11, �. 12, �. 13) v souladu, bylo konstatováno, že se vztah mezi 
sympatiemi a etickou intencí postav vzájemn� podmi	uje; pokud odpov�di 
všech t�í položek v souladu nebyly, bylo z�ejmé, že vztah mezi sympatiemi a 
etickou intencí podmín�n není. 

Z výsledk� šet�ení vyplývá, že více jak polovina respondent� (60 %) ve 
svých odpov�dích vztah podmín�nosti potvrdila. Tato skupina �tená�� bu�
chápala postavu Harryho Pottera jako kladnou a také s ní sympatizovala, nebo 
ji hodnotila jako zápornou a zárove	 k ní tedy sympatie necítila. Pro ilustraci 
je možné uvést následující odpov�di: respondent považoval postavu Harryho 
za spíše kladnou, p�i�adil jeho chování charakteristické rysy up�ímný, p�ející, 
veselý, dobrý kamarád a na stupnici sympatií mu ud�lil stupe	 6; jiný 
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respondent naopak vnímal postavu Harryho jako zápornou, z rys� mu p�id�lil 
p�ekvapený, závistivý, zklamaný a uk�ivd�ný a vlastní sympatie hodnotil 
stupn�m 2. Do této skupiny však byly zapo�ítáváni i ti respondenti, kte�í 
vnímali Harryho jako postavu neutrální, p�i�azovali mu neutrální a 
kladné/záporné vlastnosti a stupe	 jejich sympatií se pohyboval ve st�edu 
stupnice, p�i�emž se však naklán�l k p�íslušnému pólu. Jako ilustra�ní p�íklad 
m�že být zmín�n tento: respondent chápe postavu jako neutrální, p�i�azuje jí 
vlastnosti p�ekvapený, závistivý, zklamaný a cítí se jako hrdina, tedy 
vlastnosti neutrální a záporné, a na stupnici sympatií ji hodnotí �íslem 3, tedy 
stupn�m blížícím se k pólu „v�bec mi není sympatický“. 

U druhé skupiny, která �ítala 40 % všech respondent�, se vztah 
podmín�nosti nepotvrdil. N�kte�í z t�chto respondent� sympatizovali 
s postavou Harryho i p�esto, že ho vnímali za postavu zápornou, �i ho naopak 
vnímali jako postavu kladnou, a p�esto s ním nesympatizovali. U n�kterých 
zase výb�r charakteristických rys� týkajících se chování postavy naprosto 
nesouhlasil s etickou intencí postav, a proto jejich odpov�di nemohly být 
hodnoceny jako vztahov� podmín�né. Tito respondenti tedy podléhali p�i 
svém vnímání r�zným vliv�m. 

Pokud by byla tato problematika zkoumána u každé cílové skupiny 
zvláš
, je možné uvést, že výsledky u skupiny mladších chlapc� a starších 
dívek zcela odpovídají výsledk�m celkovým, u skupiny mladších dívek 
jednozna�n� p�evažuje vztahová podmín�nost a u skupiny starších chlapc� je 
vztahová podmín�nost i vztahová nepodmín�nost vyrovnaná.  

Na základ� výše uvedených výsledk� lze konstatovat, že teorie 
vycházející z odborné literatury se ve výzkumném šet�ení nepotvrdila, jelikož 
u v�tšího po�tu respondent� byly vztahy mezi etickou intencí postavy 
Harryho Pottera a sympatizování s jeho postavou vzájemn� podmín�ny. Tyto 
výsledky však bohužel nemohou být aplikovány na problematiku závislosti 
vlivu knižní/filmové p�edlohy �i vlivu úryvku, a jsou proto uvedeny bez 
odkazu na cíle výzkumu. 

Sekundárn� byly zkoumány i n�které další vzájemné vztahy mezi 
položkami, ty však již byly nastín�ny v pr�b�hu hodnocení p�edcházejících 
položek. Jednalo se hlavn� o vztahy mezi sympatizováním s postavou 
Harryho Pottera, jeho hodnocením z hlediska etické intence a p�edvídáním 
jeho chování v pokra�ování p�íb�hu. Záv�ry týkající se této problematiky jsou 
zmín�ny v kapitole 5.7.4, a to záv�ry jednotlivých cílových skupin i záv�ry 
celkové. 

5.7.6 Shrnutí poznatk� o postav� Harryho Pottera 

Vzhledem k cíl�m výzkumu prob�hlo shrnutí poznatk� o postav�
Harryho Pottera a následn� byly vytvo�eny p�ehledné tabulky (tab. 5-7, 5-8), 
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které zobrazují celkové hodnocení vztahující se k vnímání této postavy. 
Výsledky jednotlivých položek �. 11-14 byly posouzeny z hlediska závislosti 
na úryvku �i p�edloze a ten �initel, který p�evažoval, byl u jednotlivých 
položek zapsán do tabulky. Vznikl tak jednotný p�ehled, zobrazující 
dominantní vliv na vnímání postavy Harryho Pottera, p�i�emž byly 
zhodnoceny všechny cílové skupiny.  

Tab. 5-7 Vliv knižní/filmové p�edlohy �i úryvku na vnímání postavy Harryho Pottera 
               (v�kové skupiny) 

ZŠ SŠ 

položka �. 11 vliv p�edlohy vliv p�edlohy i úryvku 

položka �. 12 vliv úryvku vliv úryvku 

položka �. 13 vliv úryvku vliv úryvku 

položka �. 14 vliv úryvku vliv p�edlohy 

Tab. 5-8 Vliv knižní/filmové p�edlohy �i úryvku na vnímání postavy Harryho Pottera 
               (skupiny podle pohlaví) 

dívky chlapci 

položka �. 11 vliv úryvku vliv p�edlohy 

položka �. 12 vliv úryvku vliv úryvku 

položka �. 13 vliv úryvku vliv úryvku 

položka �. 14 vliv p�edlohy i úryvku vliv p�edlohy 

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že skupina respondent� ze základní 
školy podléhá p�i vnímání postavy Harryho Pottera p�evážn� úryvku. U 
skupiny respondent� ze st�ední školy p�evažuje také vliv úryvku, i když vliv 
knižní/filmové p�edlohy také není zanedbatelný, a nem�lo by se na n�j proto 
zapomenout. U skupiny dívek jednozna�n� p�evládá vliv úryvku, p�i�emž 
velký podíl na tomto výsledku nesou hlavn� starší dívky, a u skupiny chlapc�
je vliv úryvku a p�edlohy naprosto vyrovnaný. 

Je-li skupina respondent� hodnocena jako homogenní celek, je možné 
tvrdit, že respondenti hodnotí postavu Harryho Pottera p�evážn� na základ�
úryvku. Ale vzhledem k tomu, že se v každé skupin� alespo	 jednou uplatnila 
jako p�evažující vliv p�edloha, je z�ejmé, že se respondenti od knižní/filmové 
p�edlohy nedokážou zcela odpoutat a úryvek s ní stále podv�dom� srovnávají. 
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6 Shrnutí výsledk� výzkumu 

V této kapitole budou výsledky jednotlivých �ástí šet�ení zhodnoceny 
v rámci výzkumných cíl� a na jejich základ� budou zodpov�zeny všechny 
výzkumné otázky. Záv�ry budou uvedeny vždy ke každé výzkumné otázce 
zvláš
.  

6.1  Vytvá�ení vztahu k literárním postavám 

Záv�ry vztahující se k výzkumné otázce, která sledovala tuto 
problematiku, byly spíše obecn�jšího charakteru. V rámci šet�ení se zjistilo, 
že d�tští �tená�i si vytvá�ejí vztahy k literárním postavám na základ� t�í 
faktor�: vybraného úryvku, knižní p�edlohy zobrazující p�íb�h Harryho 
Pottera a také jejího filmového zpracování. I když šet�ení zkoumalo postoje 
d�tského �tená�e s odkazem na konkrétní úryvek, ne vždy na n�m �tená�i své 
interpretace a hodnocení postav založili. U šet�ení spojeného s fenoménem 
Harryho Pottera však není tato situace v�bec p�ekvapující, jelikož odpoutat se 
p�i �etb� konkrétního úryvku, který je vybraný z tak známé a slavné knihy a 
který zárove	 odkazuje k nemén� známému filmovému zpracování, je 
opravdu velmi t�žké, a to nejen pro �tená�e d�tského, ale kolikrát i pro �tená�e 
dosp�lého.  

Fakt, že si d�tští �tená�i vytvá�ejí vztahy k postavám na základ� úryvku, 
je sám o sob� samoz�ejmý. Vzhledem k tomu, že se dotazník, který �tená�i 
vypl	ovali, vztahoval pouze ke konkrétnímu úryvku, byli �tená�i nuceni si 
tento úryvek bez výjimky p�e�íst. B�hem šet�ení tedy bezprost�edn�
komunikovali s vybraným textem, interpretovali ho a v odpov�dích 
zaznamenávali p�evážn� ty postoje a pocity, které v nich text vyvolal. Text 
pak m�l na jejich hodnocení pat�i�ný vliv. 

Co se týká druhého faktoru, knižní p�edlohy, ani zde nejsou výsledná 
zjišt�ní neo�ekávaná. P�íb�h o Harry Potterovi je celosv�tov� velmi oblíbený 
a �etlo ho již n�kolik milion� �tená�� r�zného v�ku a pohlaví, a proto se dalo 
p�edpokládat, že se i ve vybraném vzorku d�tských �tená�� objeví ti, kte�í 
budou knižní p�edlohu podrobn� znát. S pat�i�ným vlivem, který knižní 
p�edloha na interpretaci textu má, se tedy logicky musí také po�ítat. 
Respondent�m, kte�í knihu �etli a kte�í si už vztahy k literárním postavám v 
díle vlastn� vytvo�ili, se v rámci šet�ení naskytla možnost pohlížet na známé 
postavy v novém sv�tle a své vztahy pak mohli na základ� úryvku 
p�ehodnocovat. Záleželo však na každém, zda bude ochoten p�i hodnocení 
tento proces podstoupit, tzn. p�ijmout netypické vyobrazení postav a odstoupit 
od svých p�edstav, které si p�i �etb� knihy již vytvo�ili.  

Vzhledem k tomu, že knihy o Harry Potterovi byly vzáp�tí po svém 
vydání p�evedeny do filmové verze, ani vliv t�etího faktoru, filmu, nebyl 
p�ekvapivý. Podle výzkumných zjišt�ní vid�lo filmové zpracování mnohem 
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více respondent�, než �etlo knihu, a proto je jasné, že se k vlivu filmu musí 
také p�ihlédnout. Na filmovém zpracování není obecn� nic špatného, ale je-li 
porovnáváno se svou knižní p�edlohou, vychází ve všech ohledech spíše 
negativn�. Filmová zpracování jsou totiž velmi �asto zjednodušená, 
scénáristicky upravená a p�vodní významy se z nich mohou �asto vytrácet. 
Stejná situace nastává i u postav, které se v p�íb�hu vyskytují. Vzhledem 
k tomu, že každý filmový p�edstavitel, který konkrétní postavu ztvár	uje, si o 
ní vytvo�í svoji vlastní p�edstavu a tu pak ve filmu prezentuje, je i vyobrazení 
postavy ur�itým sm�rem posunuto. Tímto zp�sobem pak získává postava jiné 
dimenze a m�že být do ur�ité míry zkreslená. Divák�m však nezbývá nic 
jiného než p�ijmout takové ztvárn�ní, které se objevuje na plátn�. Vnímání a 
hodnocení postav je pak v tomto p�ípad� u d�tských �tená��-divák� zkreslené 
a promítá se i do jejich interpretace vybraného textu a �áste�n� negativn�
ovliv	uje vytvá�ení vztah� k postavám.  

Celkovou situaci však nelze vid�t pouze �ernobíle, p�i vytvá�ení vztah�
k literárním postavám samoz�ejm� záleží nejen na vlivu r�zných faktor�
(textu, knihy, filmového zpracování), ale také na individualit� �tená�e, na jeho 
psychické i �tená�ské vysp�losti a také na tom, jak dokáže odlišit interpretaci 
konkrétního textu od interpretace knižní/filmové p�edlohy. Jeho �tená�ské 
kompetence hrají p�i interpretaci také velmi d�ležitou roli.  

D�tští �tená�i, kte�í se šet�ení zú�astnili, jsou p�i vnímání literárních 
postav ovlivn�ni všemi t�emi faktory, p�i�emž n�kte�í podléhají pouze vlivu 
jediného faktoru, zatímco u jiných dochází ke kombinaci n�kolika faktor�.  
Velmi zajímavá je také skute�nost, že d�tští �tená�i nejsou ovlivn�ni u všech 
svých odpov�dí stále stejnými faktory, ale �asto se stává, že vliv jednotlivých 
faktor� je u každé sledované problematiky odlišný. 

6.2  Hierarchie postav 

D�tští �tená�i vnímají hierarchii postav stejným zp�sobem, jakým si 
vytvá�ejí vztahy k literárním postavám; hlavní vliv na n� tedy má vybraný 
text a knižní/filmová p�edloha. Ukázalo se, že dv� t�etiny �tená�� obou 
v�kových skupin hodnotí hierarchii postav p�evážn� na základ� vybraného 
textu a pouhá jedna t�etina �tená�� na základ� p�edlohy. 

Pojem „hlavní postava“ d�tští �tená�i chápou a zd�vod	ují r�zným 
zp�sobem. P�i výb�ru hlavního protagonisty je pro n� rozhodující míra 
d�ležitosti postavy v pom�ru k ostatním postavám (ocen�ní postavy vyšší 
autoritou), umíst�ní postavy v centru d�ní, chápání postavy jako podn�tu, 
který vyvolává reakci ostatních postav, a zobrazení vnit�ních pocit� postavy. 
Za hlavní postavu úryvku také �tená�i považují tu, která je zárove	 hlavní 
postavou knižní/filmové p�edlohy, dále tu, jejíž jméno se objevuje v názvu 
knižní ságy, nebo tu, která je vyobrazena jako typický hrdina s 
obdivuhodnými vlastnostmi a schopnostmi, jenž toho mnoho dokázal a 
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mnoho prožil. V neposlední �ad� podmi	uje volbu hlavní postavy úryvku 
sama hlavní postava celého p�íb�hu, to znamená, že �tená�i srovnávají 
postavy objevující se v úryvku s Harry Potterem, a z toho pak vyvozují své 
záv�ry (nap�. objevuje se tam víc než Harry). 

Do praxe d�tští �tená�i aplikují chápání daného pojmu tak, že za hlavní 
postavu úryvku považují bu� Rona nebo Harryho. Pro orientaci v problému je 
ješt� nutné uvést, že hlavní postavou úryvku je ve skute�nosti postava Rona, 
kolem které se celá situace odehrává. Velmi zajímavé také je, že n�kterým 
�tená��m dokonce nep�ipadá žádná z postav tak d�ležitá, aby ji za hlavní 
považovali, a proto hlavní postavu v�bec neur�ují. K tomuto jevu však 
dochází pouze výjime�n�.  

Rona jako hlavní postavu ur�ily dv� t�etiny d�tských �tená��. Kritéria 
pro jeho volbu byla následující: míra d�ležitosti v pom�ru k ostatním 
postavám, umíst�ní v centru d�ní, vyvolání podn�tu pro reakci ostatních 
postav, srovnávání s postavou Harry Pottera. P�i svém argumentování 
vycházela p�evážná v�tšina �tená�� z konkrétního úryvku. Podstatn� menší 
množství �tená��, pouhá jedna t�etina, vnímalo jako hlavní postavu Harryho a 
jejich zd�vodn�ní se vztahovalo k t�mto kategoriím: zobrazení vnit�ních 
pocit� postavy, vyobrazení postavy jako typického hrdiny, odkaz k názvu celé 
ságy, hlavní hrdina celé ságy. Ti �tená�i, kte�í zvolili Harryho za hlavního 
protagonistu, vycházeli bu� pouze z knižní/filmové p�edlohy (mladší �tená�i), 
nebo z konkrétního úryvku a zárove	 z knižní a filmové p�edlohy (starší 
�tená�i). Je o�ividné, že n�které z volených kategorií nejsou z hlediska 
literární teorie úpln� správné a že n�kte�í �tená�i tedy neaplikují pojem 
„hlavní postava“ na konkrétní text zcela vhodn�, ale v rámci výzkumu nehraje 
správnost odpov�dí žádnou roli, a není proto nutné posuzovat tuto 
problematiku z hlediska její korektnosti. 
 B�hem šet�ení se tedy ukázalo, že i když ob� cílové skupiny vychází p�i 
hodnocení hierarchie postav primárn� z konkrétního textu, mladší �tená�i 
daleko více podléhají sekundárnímu vlivu, vlivu knižní/filmové p�edlohy, než 
�tená�i starší. 

6.3  Postavy sympatické a nesympatické 

D�tští �tená�i si vytvá�ejí kladné citové vztahy k literárním postavám 
jak na základ� knižní/filmové p�edlohy, tak na základ� konkrétního úryvku, 
p�i�emž u jednotlivých skupin �tená�� se p�evažující vliv jednotlivých faktor�
�áste�n� liší. Mladší �tená�i a �tená�i mužského pohlaví více podléhají vlivu 
knižní/filmové p�edlohy, zatímco u starších �tená�� a �tená�� ženského 
pohlaví jsou oba vlivy vícemén� vyrovnané.  
 P�i analýze odpov�dí, ve kterých �tená�i zd�vod	ovali hodnocení 
postav jako nejvíce sympatických, se ukázalo, jaké d�vody a jaká kritéria 
�tená�i u sympatických postav up�ednost	ují. Mezi nej�ast�jšími �tená�i uvádí 
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vlastnosti/ schopnosti/ dovednosti postavy, reagování postavy na situaci 
vzniklou v úryvku, vyobrazení postavy jako dobrého p�ítele a možnost se 
s postavou identifikovat. P�ekvapivé je, že pouze malé množství �tená�� se 
s postavami identifikuje, a pokud k tomu dochází, jedná se spíše o �tená�e 
ženského pohlaví. �tená�i ojedin�le obdivují postavy i na základ� jiných 
kritérií, ta jsou však podrobn� popsána v kapitole 5.4.4.  

�tená�i sympatizují s postavami �ast�ji proto, že se jim líbí jejich 
vyobrazení v knižní/filmové p�edloze, a vylí�ení postav v konkrétním úryvku 
pro n� není tolik sm�rodatné. Tento jev však není až tak p�ekvapivý, jelikož 
všechny postavy, které v úryvku vystupují, jsou v p�íb�hu o Harry Potterovi 
tolik populární, že pro d�tského �tená�e není snadné se od této skute�nosti 
odpoutat, a postavy pak není schopen hodnotit objektivn� a pouze na základ�
konkrétního textu. P�edevším u mladších �tená�� dochází k tomuto jevu 
mnohem �ast�ji, jelikož v období pubescence si jedinci �asto hledají své idoly 
a ty pak nekriticky a za každé situace obdivují. Postavy z p�íb�hu o Harry 
Potterovi k takovým idol�m bezesporu pat�í, a proto je kolikrát �tená�i 
nedokáží vid�t v negativním sv�tle. N�kte�í starší �tená�i se však chovají 
úpln� stejným zp�sobem a odmítají pohlížet na své oblíbené postavy pouze na 
základ� p�edloženého úryvku. 
 Jiná situace však nastává u výb�ru nejmén� sympatických postav, p�i 
kterém d�tští �tená�i vycházejí p�edevším z konkrétního úryvku. P�i svém 
hodnocení postav jako nesympatických up�ednost	ují �tená�i následující 
kritéria: reakce postavy na situaci vzniklou v úryvku, vyobrazení postavy 
v knižní/filmové p�edloze, nízká frekvence výskytu postavy nejen v úryvku, 
ale i v p�edloze. Velmi významnou roli také hraje kategorie „žádná postava 
mi není nesympatická“, kterou volí p�edevším mladší �tená�i. Vzhledem 
k tomu, že všechny postavy objevující se v úryvku jsou v knižní/filmové 
p�edloze bezesporu kladné a u �tená��/divák� velmi populární, hodnotí je 
�tená�i jako nejmén� sympatické hlavn� kv�li tomu, jak vystupují v úryvku. 
P�evážn� mladší �tená�i však nejsou schopni se od svých p�edstav, které si o 
postavách v díle o Harry Potterovi vytvo�ili, odpoutat, a i p�esto, že n�které 
postavy v úryvku jednozna�n� nevystupují p�íliš férov�, nejsou schopni si 
k nim vytvo�it záporný citový vztah. 
 Co se týká rozdílu pohlaví, výzkum ukázal, že dívky i chlapci volí p�i 
hodnocení postavy jako sympatické i jako nesympatické vždy naprosto stejná 
kritéria. Odlišnost je naopak patrná spíše u rozdílných v�kových skupin, 
nejedná se však o odlišnou volbu kritérií, ale spíše o rozdílné preferování 
jednotlivých kritérií.  
 Pro zajímavost je možné také uvést, jak dopadl žeb�í�ek oblíbenosti a 
neoblíbenosti literárních postav. Jako nejvíce sympatické postavy jsou 
hodnoceny postavy Hermiony, Rona a Harryho, tedy hlavní t�i protagonisté 
p�íb�hu, což jednozna�n� ukazuje na celkovou popularitu t�chto postav. 
Nejmén� sympatickými postavami jsou naopak postavy Freda a George, které 
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jsou takto vnímány p�evážn� na základ� jejich vystupování ve vybraném 
úryvku, což op�t podporuje domn�nku o jejich popularit� v rámci celého 
p�íb�hu. 

6.4  Postava Harryho Pottera 

Harry Potter, hlavní postava p�íb�hu, je postava po celém sv�t� velmi 
populární, což dokazují nejen prodané výtisky, zástupy fanoušk� a obrovský 
po�et fanklub�, ale také p�ístup mediálního a zábavního pr�myslu, který se 
snaží z vyobrazení této postavy vyt�žit maximum. Obrovské reklamní 
kampan� p�edcházely každému vydání nového knižního dílu i každé premié�e 
nového filmového zpracování a tato strategie m�la na fanoušky Harryho 
Pottera také kýžený vliv. Dokonce i v rámci výzkumu se potvrdilo, že 
oblíbenost postavy Harryho Pottera je u d�tských �tená�� velmi výrazná, a to 
ve všech otázkách, které si výzkum kladl. 

Již u volby hlavní postavy se ukázalo, že až t�etina �tená�� považuje za 
hlavní postavu Harryho, i když z vybraného úryvku není t�žké ur�it, že hlavní 
postavou je Ron. Je tedy vid�t, že n�kte�í �tená�i vnímají postavu Harryho 
Pottera pouze pod vlivem knižní/filmové p�edlohy, a nep�ikládají proto 
vyobrazení postavy v úryvku d�ležitost. Nechávají se pouze unášet svými 
p�edstavami o hlavním hrdinovi a ostatní faktory pro n� nejsou p�íliš 
sm�rodatné. Popularita postavy tedy hraje p�i vnímání hierarchie postav 
v úryvku významnou roli. 

Co se týká oblíbenosti postav v úryvku, i zde se Harry projevuje jako 
velmi populární postava. I když v úryvku vystupuje spíše záporn� a nechová 
se ke svým p�átel�m p�íliš ukázkov�, umís
uje se v žeb�í�ku oblíbenosti na 
druhém až t�etím míst�, p�edstižen pouze Hermionou a Ronem, a v žeb�í�ku 
neoblíbenosti až na míst� �tvrtém. Jeho popularita je tedy ve vztahu 
k popularit� ostatních postav i ve vztahu k vystupování v úryvku stále velmi 
výrazná. 

Sympatizování s postavou Harryho Pottera v úryvku sice ne 
stoprocentn� popularitu této postavy potvrzuje, ale na druhou stranu ji také 
nevyvrací. U této problematiky je d�ležité uvést, že v�tší polovina d�tských 
�tená�� s postavou Harryho Pottera sympatizuje, a to i p�esto, že se v úryvku 
chová spíše záporn�. Sympatie �tená�� samoz�ejm� nejsou vždy založeny 
pouze na vyobrazení Harryho v knižní/filmové p�edloze, n�kte�í �tená�i s ním 
sympatizují také proto, jak vystupuje ve vybraném úryvku (obdivují, že je 
up�ímný sám k sob� a že se nad sebou dokáže zamyslet). Skute�nost, že vliv 
úryvku také hraje svoji roli, ale nem�ní nic na tom, že celková popularita 
Harryho Pottera vytvá�ení sympatií u d�tských �tená�� zna�n� podporuje. 

U vnímání etické intence postavy se vliv popularity Harryho Pottera a 
jeho vyobrazení v knižní/filmové p�edloze také potvrdil. I p�esto, že postava 
Harryho vystupuje v úryvku spíše záporn�, považuje ji v�tšina respondent� za 
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postavu kladnou �i neutrální a pouhá t�etina za postavu zápornou. Stejn� tak 
jako u sympatizování, nemusí být hodnocení postavy z hlediska etické intence 
determinováno pouze zna�nou oblíbeností postavy Harry Pottera, ale její vliv 
i vliv p�edlohy je v této oblasti op�t �itelný. 

Zajímavé výsledky p�ineslo porovnávání jednotlivých odpov�dí 
z hlediska závislosti na konkrétním úryvku a na knižní/filmové p�edloze.  
D�tští �tená�i jsou u vnímání postavy Harryho Pottera p�ekvapiv� více 
ovlivn�ni konkrétním úryvkem, ale i p�esto je u nich oblíbenost postavy 
Harryho Pottera podle dalších zjišt�ní zna�n� vysoká. Co se týká jednotlivých 
cílových skupin, je možné konstatovat, že mladší �tená�i podléhají �ast�ji 
vlivu vybraného úryvku. Starší �tená�i sice také, ale u nich je již také patrný 
znatelný vliv knižní/filmové p�edlohy. Výsledná zjišt�ní tedy op�t podporují 
domn�nku, že celková popularita Harryho Pottera má na �tená�e výrazný vliv, 
který se promítá i do interpretace úryvku. 

Výzkumné šet�ení tedy ukázalo, že d�tští �tená�i vnímají postavu 
Harryho Pottera celkov� ve v�tší mí�e pozitivn�, i když se tak v úryvku 
neprojevuje, a v menší mí�e negativn�. Dále se potvrdilo, že popularita 
postavy Harryho Pottera je u d�tských �tená�� pom�rn� vysoká a že ovliv	uje 
i vnímání této literární postavy ve vybraném úryvku. V neposlední �ad� se 
také ukázalo, že d�tští �tená�i vnímají postavu Harryho Pottera �ast�ji na 
základ� vybraného úryvku, ale p�esto pro n� z�stává v�tšinou postavou 
oblíbenou.  

6.5  Knižní a filmové zpracování versus vybraný úryvek 

Jak již bylo zmín�no výše, d�tští �tená�i si vytvá�eli vztahy k literárním 
postavám jak na základ� vybraného úryvku, tak na základ� knižní/filmové 
p�edlohy, p�i�emž v každé sledované oblasti byl p�evažující jiný vliv. 

U vnímání hierarchie postav, u vytvá�ení záporného citového vztahu 
k literárním postavám a u vnímání postavy Harryho Pottera jsou �tená�i více 
ovliv	ováni chápáním vybraného úryvku, zatímco u vytvá�ení kladného 
citového vztahu má výrazn�jší vliv vyobrazení postav v knižní/filmové 
p�edloze. Na základ� výsledk� výzkumu lze tedy konstatovat, že n�kte�í z 
d�tských �tená�� se dokáží od kulturního a �tená�ského pov�domí o díle a od 
jeho popularity odpoutat a posuzují literární postavy nezávisle na 
knižní/filmové p�edloze, z �ehož lze odvodit, že jejich �tená�ské kompetence 
jsou daleko vyšší. N�kte�í d�tští �tená�i se naopak od knižního/filmového 
obrazu Harryho Pottera odpoutat nedokáží a posuzují pak literární postavy 
podle jejich vyobrazení v knižní/filmové p�edloze. �tená�ské kompetence 
t�chto �tená�� nemusí být zaru�en� nižší, ale je z�ejmé, že se nedokáží 
soust�edit pouze na vybraný úryvek a p�i jeho interpretaci podléhají celkové 
popularit� díla. 
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7 Záv�r 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jaký vliv má popularita 
díla J. K. Rowlingové a jeho postav na d�tské �tená�e, respektive na jejich 
interpretaci konkrétního textu vybraného z tohoto díla. K dosažení tohoto cíle 
jsem si jako metodu práce zvolila výzkumné šet�ení, které pomohlo úsp�šn�
odhalit nové skute�nosti týkající se problematiky literárních postav a 
problematiky vztahu mezi literárním dílem, jeho filmovým zpracováním a 
textem vybraným z daného literárního díla. 

Díky výsledk�m výzkumného šet�ení jsem došla k následujícím 
záv�r�m. 

1. D�tští �tená�i obou v�kových skupin vycházejí p�i interpretaci 
vybraného textu a p�i vytvá�ení vztah� k literárním postavám nejen ze 
samotného úryvku, ale jsou také ovlivn�ni celým knižním dílem J. K. 
Rowlingové a jeho filmovým zpracováním.  

2. Dv� t�etiny d�tských �tená�� obou v�kových skupin vnímají hierarchii 
literárních postav v úryvku na základ� p�edloženého textu a pouhá 
jedna t�etina na základ� knižní p�edlohy �i filmového zpracování. 
Mladší �tená�i p�itom daleko �ast�ji podléhají vlivu knižní/filmové 
p�edlohy než �tená�i starší. 

3. Více než polovina d�tských �tená�� obou v�kových skupin si vytvá�í 
kladné citové vztahy k literárním postavám na základ� jejich 
vyobrazení v knižní/filmové p�edloze, a je tedy celkovou popularitou 
postav zna�n� ovlivn�na. Mladší �tená�i a �tená�i mužského pohlaví 
p�itom mnohem více podléhají vlivu knižní p�edlohy a filmového 
zpracování, zatímco u starších �tená�� a �tená�� ženského pohlaví je 
vliv p�edloženého textu a vliv knižní/filmové p�edlohy vícemén�
vyrovnaný. 

4. Dv� t�etiny d�tských �tená�� obou v�kových skupin si vytvá�ejí 
záporné citové vztahy k literárním postavám na základ� p�edloženého 
textu a zbylí d�tští �tená�i na základ� knižní/filmové p�edlohy. N�kte�í 
mladší �tená�i se v�bec nedokáží od vyobrazení postav v knižní 
p�edloze �i ve filmovém zpracování odpoutat, a nejsou pak schopni si 
k žádné z literárních postav vytvo�it záporný citový vztah. 

5. D�tští �tená�i obou v�kových skupin sice dokáží vnímat postavu 
Harryho Pottera p�evážn� na základ� p�edloženého textu, kde vystupuje 
jako záporná postava, p�itom ho však v�tšina z nich celkov� hodnotí 
jako postavu pozitivní �i neutrální a sympatizuje s ní. Je tedy z�ejmé, že 
celková popularita Harryho Pottera má na vnímání této postavy 
v p�edloženém textu výrazný vliv. 

6. U vnímání hierarchie postav, u vytvá�ení záporného citového vztahu 
k literárním postavám a u vnímání postavy Harryho Pottera jsou d�tští 



90

�tená�i obou v�kových skupin více ovliv	ováni p�edloženým textem, 
zatímco u vytvá�ení kladného citového vztahu má výrazn�jší vliv 
vyobrazení postav v knižní p�edloze a ve filmovém zpracování. 

D�tští �tená�i obou sledovaných v�kových skupin jsou popularitou 
Harryho Pottera a jeho p�átel bezesporu ovlivn�ni, a to nejen p�i vnímání 
literárních postav v konkrétním úryvku, ale také p�i jeho interpretaci. Ukázalo 
se, že v�tší množství �tená�� sice dokáže vnímat vybraný text nezávisle na 
knižní p�edloze �i filmovém zpracování díla, zárove	 se však od vlivu 
celkové popularity díla a jeho postav nedokáže zcela oprostit, což se pak 
promítá i v r�zných interpreta�ních oblastech. U zbylých �tená�� jsou pak 
Harry Potter a jeho p�átelé v pov�domí natolik zakotveni, že zcela ovliv	ují 
jejich �tená�skou interpretaci úryvku i vnímání literárních postav. 

Jak tedy využít výsledná zjišt�ní v pedagogické praxi? Ukázalo se, že 
problematiku literárních postav a interpretace textu je možné zkoumat i u 
takového díla, jakým je Harry Potter. Práce s tímto dílem p�inesla velmi 
zajímavé výsledky, a proto se domnívám, že by se mohlo tohoto díla a jeho 
potenciálu využít i ve výuce �eského jazyka a literatury na základní a st�ední 
škole. V literární výchov� se v sou�asnosti klade velký d�raz na práci 
s textem, v�nují se jí nejen žáci na základní škole, ale také studenti na st�ední 
škole, protože pomáhá zvyšovat �tená�ské kompetence a u�í žáky/studenty 
orientovat se nejen v literárních dílech, ale i v literárním sv�t�. V rámci výuky 
by se tedy mohlo pracovat i s textem vybraným z tohoto populárního 
literárního díla. Bylo by možné probírat nap�íklad teorii literatury (teorii 
literárních postav, literárních druh� a žánr�, stylistické a kompozi�ní stránky 
díla a další literárn�-teoretické otázky) i v souvislosti s jinými populárními 
díly.  

Dílo J. K. Rowlingové by se však dalo využít i v mediální výchov�. Ze 
zjišt�ní, která výzkum p�inesl, vyplývá, že d�tští �tená�i jsou p�i vnímání 
literárních postav v p�edloženém úryvku pom�rn� výrazn� ovlivn�ni knižní 
p�edlohou i filmovým zpracováním. Vzhledem k tomu, že se mediální 
výchova zabývá problematikou vlivu r�zných médií na jedince, mohlo by se 
p�i ní diskutovat také o tom, jak rozdílné je knižní a filmové zpracování 
ur�itého p�íb�hu a jaký vliv má filmová verze, audiovizuální kultura a zábavní 
pr�mysl na vnímání knižního díla jako celku. 

Diplomová práce prokázala, že popularita díla Harryho Pottera a jeho 
postav u d�tských �tená�� výrazn� ovliv	uje interpretaci konkrétního textu 
vybraného z tohoto díla a také vnímání literárních postav. Na základ� výše 
zmín�ných zjišt�ní se tedy domnívám, že by bylo p�ínosné nejen pro 
vyu�ující, ale i pro samotné žáky/studenty využít potenciálu tohoto díla 
v rámci výuky. 
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9  Resumé 

Diplomová práce se zabývá problematikou d�tského �tená�ství a 
problematikou vlivu populárního díla na interpretaci textu. Na základ�
výzkumného šet�ení se snaží odhalit, jaký vliv má popularita díla J. K. 
Rowlingové a jeho postav na vnímání konkrétního úryvku, a to u žák� 6. t�íd 
základní školy a 1. ro�níku st�ední školy.  

Definovaná problematika je sledována skrze vnímání literárních postav 
v úryvku; práce p�edevším zkoumá, jak d�tští �tená�i vnímají hierarchii 
postav v úryvku, na základ� �eho si vytvá�ejí vztahy k literárním postavám a 
jak vnímají postavu Harryho Pottera v úryvku. Na základ� t�chto zjišt�ní pak 
vyvozuje, zda d�tští �tená�i dokáží vnímat text nezávisle, �i zda jsou p�i 
interpretaci ovlivn�ni celkovou popularitou díla a jeho postav. Výsledná 
zjišt�ní jsou také výchozím bodem pro posuzování díla J. K. Rowlingové 
z hlediska jeho p�ínosu pro výuku �eského jazyka a literární výchovy na 
základní a st�ední škole. 

Výzkumné šet�ení ukázalo, že d�tští �tená�i jsou pom�rn� výrazn�
ovlivn�ni literárním dílem o Harry Potterovi a jeho popularitou, a to nejen p�i 
vnímání literárních postav, ale také p�i interpretaci konkrétního úryvku. 
Z t�chto zjišt�ní vyplývá, že by mohlo být p�ínosné jak pro vyu�ující, tak pro 
samotné žáky/studenty v�novat se tomuto dílu b�hem výuky �eského jazyka a 
literatury. 

The diploma thesis is focused on the problems of children readership 
and its main aim is to reveal the influence of the literary work that is very 
popular among readers on the interpretation of concrete literary text. By the 
means of research it tries to detect how the work Harry Potter by J. K. 
Rowling and its popularity affect the perception of literary text with respect to 
pupils of the 6th grade in primary school and students of 1st year in secondary 
school. 

The defined aim is studied mainly through reader’s perception of 
literary characters in the concrete literary text; the main focus is aimed at 
perception of character hierarchy, creation of relationships with characters 
and perception of the main character of the work Harry Potter. Thanks to 
these findings it is possible to say whether the children readers are able to 
perceive the concrete literary text independently on the work by J. K. Rowling 
and its popularity or whether they are constantly under its influence and are 
not able to free themselves from its dominance. According to final discoveries 
it is possible to approach the work within the context of literary classes and 
overall literary education. 



96

Summarizing the results, the research has revealed that the influence of 
the phenomenon called Harry Potter and its popularity is quite strong among 
children readers, and that the work affects both the perception of literary 
characters and the interpretation of the concrete literary text. Consequently, 
the inclusion of this work into the literary classes and literary education has 
been considered very beneficial to both teachers and students. 
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