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Abstrakt

Pohádka  je  jedním  ze  socializačních  faktorů,  který  může  v  dítěti  podporovat 

genderově stereotypní vnímání světa. Dívkám a chlapcům jsou v ní prezentovány 

ženské a mužské postavy v genderových rolích. Čímž umožňují dětem budovat svojí 

identitu,  kde  jedna  ze  součástí  je  také  identita  genderová.  U  předškolních  dětí 

vyvolává pohádka pochybnosti, když neodpovídá schématům, které si v minulosti 

osvojili. V tu chvíli používají individuální strategie, díky kterým příběh poznávají a 

mohou tak pohádku asimilovat do své představy světa a řádu, na základě kterého 

funguje.  Obvykle  předškolní  děti  nepřijímají  postavy,  které  nevykazují  znaky 

příslušné jejich genderové roli. Upřednostňují postavy, které jsou typicky mužské – 

aktivní a  statečné, nebo typicky ženské – pasivní a krásné. Tradiční pohádky tedy 

nenabízí  stejné  možnosti  prožívání  příběhu  pro  všechny  pohlaví.  Cílem  mého 

kvalitativního  výzkumu  bylo  zkoumat  rozdíly  ve  vnímání  dívek  a  chlapců  u 

genderově  standardní  a  gendrově  nestandardní  pohádky.  S  dětmi  jsem  vedla 

strukturovaný rozhovor o tom jak pohádku vnímají a co jim říká. Tato data jsem 

následně  analyzovala  a  porovnala  s  poznatky  z  teoretické  části.  Genderově 

netradiční pohádky se u dětí nesetkávají s úspěchem, protože zobrazují alternativní a 

nové možnosti  prožívání  příběhu.  Pokud mají  být  genderově netradiční  pohádky 

přijaty, je třeba je podpořit i z jiných socializačních oblastí. 



Abstract

A fairy tale is one of the socialization factors which can support gender stereotypes 

in  children's  perception  of  the  world  around them.  Fairy  tale  presents  male  and 

female characters in their gender roles to both boys and girls. This enables children 

to  develop their  own identity,  gender  identity  being  one  of  its  parts.  Pre-school 

children are confused by a fairy tale that does not follow gender schemes which they 

acquired  in  the  past.  In  this  kind  of  situation  children  employ  their  individual 

strategies which help them to get a better understanding of the tale and thanks to that 

assimilate the tale to their image of the world and the order that rules it. Typically,  

pre-school children don't accept characters that do not show attributes belonging to 

their gender role. They prefer characters which are typically masculine - active and 

brave, or typically feminine - passive and beautiful. Thus, traditional fairy tales don't 

offer the same opportunities of experiencing the story for both sexes. The goal of my 

qualitative research was an observation of differences between the way boys and 

girls perceive a fairy tale following gender stereotypes and another fairy tale that 

violates them. I based the research on structured interviews with children focused on 

how they perceive the tale. Afterwards, I analyzed this data and compared the results 

with the findings  mentioned in the theoretical  part  of  this  paper.  Fairy tales  not 

following gender stereotypes are not well accepted by children because they depict 

new, alternative ways of understanding the story. If this type of fairy tales is to be 

accepted, it must be supported from other sources of socialization as well.
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1. Úvod

Práci  jsem  zaměřila  na  pohádku,  která  má  psychologický  vliv  na  děti 

předškolního věku.  Funguje  jako jeden ze  socializačních  prostředků,  protože  jde 

o sociokulturní  produkt.  Informace  z  reálného  svět,  který  je  genderově 

strukturovaný,  dětem ve své schematizované formě předává pohádka. Tím na děti 

působí normativně. 

Práci je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická 

část  nejprve uvádí do tématu a vytváří  teoretický základ práce,  který je pro tuto 

problematiku  důležitý.  Obsahuje  popis  tří  hlavních  témat,  genderu,  pohádek 

a předškolních dětí. Pokoušela jsem se je dát do vzájemného vztahu, což je nezbytné 

ve vztahu k empirické části. 

Kapitola  věnovaná  genderu  pojednává  o  vysvětlení  základních  termínů 

z oblasti  genderu, jako jsou gender;  genderová identita,  genderová role a jádrová 

pohlavní  identita.  V  další  kapitole  popisuji  genderový  řád  pomocí  Kimmelova 

konceptu tří I, a také že je předávám ve společnosti prostřednictvím genderových 

stereotypů.  Blíže  jeho  používání  popisuji  na  všudypřítomnosti  generického 

maskulina.  Následuje kapitola,  genderová socializace,  kde zaměřuji  pozornost  na 

předškolní  období,  kdy  socializaci  začně  nově  formovat  přítomnost  nové, 

nerodičovské,  autority  a  vrstevnická  skupina.  Uvádím zde  vlastnosti  a  tendence, 

které  jsou očekávány od chlapců a dívek.  A dále  specifika  jakými způsoby jsou 

chlapcům a dívkám zadávány a posléze hodnoceny úkoly v mateřských školách. 

Další  kapitola  se  věnuje  popisu  a  porovnávání  čtyř  teorií  genderové socializace, 

v optice pohádek jako sociokulturního nástroje. 

Další oblast které se teoretická část je popis funkcí pohádky pro předškolní 

dítě  a  zákonitosti  tohoto  žánru.  Vyzdvihuji  zde  význam  pohádky  jako  jeden 

ze socializačních činitelů. Určitý prostor je věnován také zobrazování pohádkových 

postav skrze genderové stereotypy, které dokládá velké genderové zatížení tohoto 

žánru. Teoretickou část jsem ukončila shrnutím.
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2. Teoretická část

2.1 Gender

Pojem gender se zpravidla do českého jazyka nepřekládá, protože ne zcela 

výstižné jsou české ekvivalenty rod, sex, pohlaví. Ty postihují přesněji jiné oblasti. 

Podle  Jandourka  (2001)  jde  o  pojem  označující  nikoliv  biologické,  ale  sociální 

aspekty pohlaví. Podobně zařadila pojem gender Oakley (2000), když vysvětluje, 

že pohlaví je biologický termín, zatímco gender je pojem psychologicko-kulturní. 

Za  velmi  výstižné  vystižení  pojmu gender  považuji  vysvětlení  v Hartlově 

psychologickém  slovníku.  Postihuje  ve  své  stručnosti  psychologickou

i biologickou stránku. „Gender je soubor rolí, jež daná společnost a kultura přisuzuje 

mužskému a ženskému biologickému pohlaví“ (Hartl, Hartlová, 2010, s. 163).

Další zásadní termín, který je třeba vyložit je pojem „genderová identita”. 

Nejprve bych pojem „identita“  zařadila  do kategorie  psychologické,  kterou když 

rozdělíme na menší, samostatné části, dostaneme se ke kýžené identitě genderové. 

Tím  získáme  zarámování  tohoto  pojmu.  „Osobní  identita  zahrnuje  identitu 

skupinovou,  identitu  profesní  či  identitu  genderovou aj.  V každé z  nich dochází 

k tomu,  že  jedinec  zastává  určitou  sociální  pozici,  která  definuje  jeho/její  místo 

v uspořádání společnosti.  S touto pozicí se obvykle pojí určité sociální role, které 

přestavují  očekávané  ideálně-typické  chování.“  (Janošová,  2008,  S.42) Pojem 

genderová identita je jedním ze zásadních pojmů celého genderového řádu. Podle 

Janošové (2011) je genderová identita složka osobnosti mužů a žen, mající atributy, 

které jedinec prožívá jako jemu vlastní. Valdrová (2010) jde v úvaze ještě o krok 

dále, odkazuje na možnost, že genderová identita je sociální konstrukt, vytvářený 

a živený danou kulturou. 

Genderová  role  vyjadřuje  podle  Janošové  (2011)  rozdíly  mezi  muži 

a ženami.  Podstatu  rozdílů  vidí  v  kulturních  a  sociálních  vzorcích  chování.  Jde

o  specifický  případ  sociální  role.  Podrobněji  pojem  vysvětluje  Valdrová: 

„Genderová  role:  soubor  zjevných  i  skrytých,  nepsaných  předpisů,  platných  pro 
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chování a jednání žen a mužů a vztahů mezi nimi. Ženám a mužům jsou přisuzovány 

různé práce, hodnoty, povinnosti a odpovědnosti.“ (Valdrová, 2006, s. 11) Pod tento 

pojem  tedy  spadá  nejen  komplex  toho,  jací  ženy  a  muži  jsou,  ale  také  soubor 

sdílených přesvědčení, očekávání jací by měli být. Jde o soubor nepsaných pravidel, 

podle kterého se ženy a muži v dané kultuře chovají, myslí, cítí, oblékají atd.

Termín  „pohlaví”  (anglicky  sex)  je  užíván  tam,  kde  se  hovoří

o biologických rozdílech mezi ženou a mužem. Jde o rozdíly, které jsou z kulturně-

společenského  hlediska  a  společenského  vývoje  nezměnitelné,  které  existovaly

a existují v minulých i současných lidských společnostech. (Oakley, 2000). Jinými 

slovy, pohlaví je tedy biologická danost, na jejímž základě se konstruuje kategorie 

gender,  a konkrétně maskulinita  a femininita.  Zároveň je  ale možné dle Renzetti 

a Currau  (2003),  že  dané  společenské  charakteristiky  genderu  jedince  jen  málo 

vystihují. 

Tento vnitřní  souhlas s příslušností  ke skupině žen nebo mužů se nazývá 

„jádrová genderová identita”. Nejde o to, zda příslušností k určitému pohlaví jedinec 

získá nějakou výhodu nebo nějakou jinou ztratí. Spíše jde o to, zda jedinec necítí  

bytostný nesoulad v tom, že je  ženou nebo mužem (Janošová,  2011).  Příkladem 

může  být  nemožnost  změnit  u  transsexuálních  lidí  jejich  sebeprožívání  nebo 

orientaci homosexuálních jedinců.

2.2 Genderový řád ve společnosti

Podle  Kimmelova  konceptu,  je  nutné  ovšem  ještě  zmínit  jako  stěžejní 

principy fungování genderu ještě dva pojmy kromě identity.  Těmi jsou interakce 

a instituce.  Fungování  genderu  jako  principu,  který  organizuje  společnost, 

vystihuje Kimmelův koncept  tří  I:  identita,  interakce  a  instituce.  Identita  je  vždy 

vázána do konkrétního kulturního a jazykového kontextu, který spoluutváří ženství 

či mužství,  tedy  pozici  jedince  ve  společnosti.  Dále,  pojem interakce  naznačuje, 

že gender  je vztahový  koncept  –  gender  vzniká  v  interakci.  Třetí  rovinou  jsou 

instituce  (rodina,  škola,  pracovní trh  aj.),  které  odrážejí,  produkují  a  posilují 
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genderové  vzorce  dané  společnosti;  např. nastavení  pracovního  trhu  a  koncept 

kariéry znevýhodňuje ženy, které se starají o dítě (Valdrová, 2010).

Genderový řád ve společnosti je předáván pomocí stereotypů. Ten můžeme 

chápat  jako  navyklý  způsob  chování,  myšlení,  pohybování,  mluvení  (Hartl, 

Hartlová,  2010).  Genderový  stereotyp  tedy  představuje  typické  vlastnosti, 

charakteristiky a role, které jsou společensky přijatelné u žen a mužů. Automaticky 

se  reprodukují  skrze  společenská  očekávání,  a  tak  ovlivňují  náplň  ženských 

a mužských roli.  Společně s tím,  že předurčují,  co znamená být  ženou a mužem 

(Doležalová, 2009). Genderové stereotypy mají ve společnosti svou funkci, která má 

své výhody a nevýhody.

Mezi  výhody  patří  jejich  úspornost.  Šetří  energii  a  čas,  kterou  bychom 

vynakládali  na  seznamování  s  určitou  skutečností,  která  se  často  jeví  jako 

nesrozumitelná, rozporuplná (Janošová, 2011). Můžeme tedy shrnout, že genderové 

stereotypy napomáhají orientaci lidí ve světě.

Janošová (2011) obsáhleji popisuje také nevýhody genderových stereotypů. 

Ta hlavní vyplývá z toho, že úsporným způsobem vyhodnocování informací, které je 

výhodné,  může zároveň docházet  k přílišnému zevšeobecnění  představ o mužích 

a ženách a k jejich zkreslení, zvláště při pohledu na jednotlivce. Protože k mužské či 

ženské  roli  se  váží  určité  předpoklady,  genderové  stereotypy  mohou  omezovat 

svobodný optimální  rozvoj  konkrétních  dívek a  chlapců.  Děje  se  tak  na základě 

společenského tlaku na „adekvátní“  chování muže a ženy.  Také na základě toho 

vzniká  autocenzura,  která  více  či  méně  vede  jedince  k  úpravě  rozhodování, 

prožívání a uvažování. 

Již samotným užíváním jazyka dochází k reproduci genderového řádu. Jde 

například o používání tzv. generického maskulina. Jde o používání mužského rodu 

v situaci,  kdy  se  jedná  o  muže  i  o  ženy.  Podle  Janošové  (2011)  je  součástí 

gramatického  systému,  takže  se  jeví  jako  neutrální  pravidlo,  bývá  tedy  často 

neuvědomované. Jedinec se s ním setkává již v rodině, institucích a jednoznačně se 

tak podílíme na předávání genderových stereotypů a tedy diskriminaci žen v jazyce. 
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Příkladem  je  napříkad  jazyk  učebnic,  který  generické  maskulinum  často  užívá. 

Běžné oslovení „Milí žáci“, teoreticky zahrnuje chlapce i dívky, zároveň ale v sobě 

nese skryté poselství, že obsah je určen především chlapcům. Dívky se mohou cítit 

v závislosti  na  práci  s  tímto  obsahem druhořadě.  Vhodně vytvořené  učebnice  se 

snaží  oslovovat  žákyně a žáky zvlášť,  nebo používá takové výrazy, kde neurčují 

pohlaví, např.: žactvo. Doležalová (2009) oproti tomu vyzdvihuje používání jazyka 

genderově stereotypním způsobem při označování povolání, např.: lékař, ministr... 

Dále také ve rčeních, např.: chovej se jako chlap, pochlap se, nebuď baba... 

2.3 Genderová socializace

Socializace je významný proces, který probíhá od narození do smrti člověka. 

Silně  se  prosazuje  právě  v  dětství,  kdy  se  dítě  stává  společenskou  bytostí 

s osvojenými  společenskými  normami  a  hodnotami.  Součástí  socializace  je  také 

socializace genderová, tedy osvojování poznatků o genderové struktuře společnosti 

a o vlastním místě v ní. 

Genderová  socializace  začíná  již  před  narozením  dítěte,  již  samotné 

očekávání  rodičů  zda  se  narodí  chlapec  nebo  děvče  je  vede  k  rozdílnému 

interagování.  Rodina  je  tedy  první  socializační  činitel.  Po  narození  socializace 

samozřejmě  pokračuje,  např.:  Connors  (dle  Renzetti,  Curran,  2003)  zmiňují,  že 

rodiče mají rozdílný přístup a očekávání ke chlapcům a dívkám. Typické vlastnosti 

které lidé očekávají  od dívek a chlapců popisuji  níže.  Matky ke svým chlapcům 

přistupují  méně  citlivým  způsobem  než  k dívkám  ve  smyslu  míry  poskytování 

prostoru  a  podpory  pro  dané  chování.  Rodiče  jsou  ale  vnímavější  směrem 

k chlapcům,  pokud  tito  chlapci  komunikují  agresivnějším  způsobem  (křikem, 

pláčem).  A  jsou  vnímavější  směrem  k dívkám,  pokud  tyto  dívky  komunikují 

za pomocí gest, dotykem nebo mluvením. Tyto rozdíly v interakcích byly prokázány 

ačkoliv,  primární  projevy  chování  u  dětí  v tomto  věku  se  na  základě  pohlaví 

v podstatě neodlišují.
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Během  vývoje  dítěte  nabývají  na  významu  další  faktory  genderové 

socializace.  Při  vstupu  dítěte  do  mateřské  školy  významně  k  rozvoji  genderové 

identity  přispívají  vztahy  s  vrstevníky.  Předškolní  děti  si  potvrzují  rozdíly  obou 

pohlaví i srovnáním s ostatními. Pojetí genderového stereotypu u předškolních dětí 

bývá rigidní, velký důraz je kladen na jeho dodržování. Ve vrstevnických skupinách 

jsou  obvykle  podporovány  takové  projevy  chování  které  odpovídají  obsahu 

příslušných  genderových  rolí,  a  pokud  někdo  jedná  jinak,  není  akceptován. 

Významný regulační mechanismus, který posiluje genderové charakteristiky je tedy 

v  tomto  období  přijetí  nebo  odmítnutí  skupinou.  Větší  důraz  na  dodržování 

genderových  norem  kladou  chlapci  (Vágnerová,  2005),  což  lze  považovat 

za přirozené  vyústění,  když  vezmeme  v  potaz,  že  jsou  chlapci  vedeni  k  rigiditě 

ohledně genderových norem.

Dalším  důležitým  genderově  socializačním  činitelem  jsou  média.  Jde  o 

širokou  oblast,  do  které  bychom  mohli  zařadit  televizi,  počítačové  hry  a  také 

pohádky.  Jsou  to  nástroje,  skrze  které  se  děti  seznamují  se  společenskými 

strukturami, kulturními hodnotami a normami, jež si pak interiorizují. Společnost je 

genderově strukturovaná, obsahuje genderové stereotypy, děti si za pomocí médií 

vytváří  představu  o  ženských  a  mužských  rolích.  Pohádce,  jako  významnému 

socializačnímu faktoru, se budu podrobněji věnovat níže. 

Vzdělávací instituce obecně mají důležitou socializační roli, podílejí  se na 

předávání tradic, hodnot a norem společnosti. Mateřská škole je instituce s klíčovým 

významem pro děti v rámci genderové socializace. Podle Smetáčkové (2005) právě 

tím jaké genderové očekávání a genderové vzorce žactvu předkládá, škola podporuje 

nebo  nebourává  genderové  stereotypy  a  nerovnosti  které  z  nich  plynou.  Hlavní 

nástroj školní genderové socializace je kurikulum. 

Kurikulum je označení pro plán či obsah vzdělávání. Walterová (1994) je ale 

také vnímá jako veškerou zkušenost žáka,  kterou získává ve školním prostředí,  a 

také  jako  plánovanou,  řízenou  učební  činnost.  Literatura  uvádí  několik  forem 

kurikula, např.: doporučené, podpůrné, formální, neformální... 
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Formální  kurikulum  které  je  zaměřeno  na  učivo  a  učebnice,  bychom  v 

mateřské škole mohli vztáhnout k pohádkovým příběhům, které jsou pro děti tohoto 

věku knihy  poznávání. Tuto oblast genderové socializace dítěte popisuji níže. 

Neformální  kurikulum  v  mateřské  škole  se  vztahuje  k  požadavkům  na 

způsob chování dětí, způsoby zadávání úkolů dětem a jejich hodnocení, způsobem 

komunikace s dětmi, úpravou herních prostor mateřské školy a k poměru mužů a žen 

mezi  vyučujícími  (Doležalová,  2009,  Smetáčková,  2005).  Každý  tento  projev 

neformálního kurikula zde krátce popíši. 

Nejprve bych zmínila, co se obvykle od ženy a muže očekává, protože to je 

nosné východisko, na základě kterého jsou úkoly zadávány.

Polarizace povah podle pohlaví

K ženskosti, neboli femininitě, bývají tradičně přiřazovány vlastnosti, jako je 

soucit,  pocity  odporu  při  setkávání  s  něčím  nepříjemným,  čistota,  jemnost, 

emocionalita, závislost, pasivita, takt, upravenost a krása. Mezi ženské záliby bývají 

přiřazovány aktivity umělecké či domácí rukodělné činnosti. 

K  mužnosti,  neboli  maskulinitě,  patří  obvykle  vlastnosti  veskrze  opačné, 

jako například potlačování emocí, orientace na práci, aktivitu, dominanci, bojovnost, 

soutěživost a vyšší společenské postavení. Za maskulinní jsou považovány zájmy 

technické  a  sportovní  (počítače,  automobily,  fotbal).  (Janošová,  2011).

V důsledku užívání těchto genderových stereotypů se setkáváme s předpokladem,

že  „všichni  „správní”  muži  nesmí  vykazovat  žádné  z  ženských  rysů  a  naopak

u „správných” žen se nesmí vyskytovat žádný z mužských rysů.” (Doležalová, 2009,

s. 168)

Poznatky  Janošové  se  shodují  s  tabulkou  Hausenové.

Ta  shromáždila  tehdejší  (r.  1976)  genderové  imperativy,  kategorizovala  je 

a zachytila v následující tabulce:
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Muži Ženy

Předurčeni pro Předurčeny pro

Vnější prostor

Dálku

Veřejný život

Vnitřní prostor

Blízkost

Domácký život

Aktivita Pasivita

Energie, síla, vůle

Pevnost

Statečnost, odvaha

Slabost

Kolísavost

Skromnost

Konat Být

Samostatný

Usilující, cílevědomý, ovlivňující

Dobývající

Poskytující

Schopnost prosadit se

Násilí

Nepřátelství

Závislá

Pilná, příčinlivá

Uchovávající

Přijímající

Přizpůsobení, sebezapření

Láska, dobrotivost

Sympatie

Racionalita Emocionalita

Oduševnělost

Rozum

Myšlení

Vědění

Abstrahovat, vynášet úsudek

Citlivost

Vstřícnost

Ochota přijímat

Víra

Porozumět

Ctnost Ctnosti

Důstojnost Stydlivost, cudnost

Zručnost

Laskavost, takt
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Půvab, krása

Schopnost činit svět krásnějším

(Hausen in Valdrová, 2010, s. 8)

Genderově zaměřené výzkumné studie vyvracejí  tradiční představy o tom, 

že muži  a  ženy  se  svými  vlastnostmi,  preferencemi  a  životními  cíli  vzájemně 

„přirozeně“  doplňují,  že  jsou  tedy  komplementární.  Výzkumy  osobnostních 

vlastnostía zájmů žen a mužů naopak dokládají, že mužsko-ženská komplementarita 

se  týká  spíše  obecně  sdílených  představ  (jde  tedy  o  sociální  konstrukt) 

než skutečných rozdílů v projevech žen a mužů (Janošová, 2011). Z toho vyplývá, 

že komplementarita,  kterou  se  obhajují  genderové  stereotypy,  je  tedy  mylné 

odůvodnění, které je velmi časté. 

Polarizace úkolů podle pohlaví

Genderové rozdíly v komunikaci s učitelkou mateřské školy jsou znatelné 

v nabídce her, úkolů, činností  které jsou maskuliní nebo femininí.  Toto potvrzuje 

Valdrová (in Smetáčková, 2007, s. 26) když uvádí, že „vyučující, byť nezáměrně, 

přidělují  dívkám  takové  úkoly,  které  vyžadují  spolehlivost,  trpělivost,  čistotu, 

estetičnost provedení a musejí se provádět opakovaně”. Oproti tomu u chlapců, jsou 

pobídky  učitelky  spojeny  s  fyzickou  silou  a  také  s  prvky  důležitosti.  Valdrová

(in Smetáčková, 2007, s. 26) to popisuje takto: „Chlapci jsou pověřováni spíše úkoly 

vyznačujícími  se  prestiží,  vyžadujícími  intelekt,  fyzickou  sílu,  které  nekladou 

nároky na čas, jsou dobře viditelné a okamžitě ocenitelné.”

Další  rozdíl  v  udílení  aktivit  spočívá  v  jejich  rutinosti

a výjimečnosti. Chlapci bývají vybízeni k vykonávání aktivit které jsou jedinečné, 

důležité, nejsou běžné v každodenním rytmu mateřské školy. Děvčata oproti tomu 

jsou vybízena k činnostem běžným, opakujícím se každý den.

I pochvala a společenské ocenění za vykonání těchto rozdílných aktivit  je 

odlišná. U chlapců je hodnocení více komentováno a spojováno s tím, že když se 

9



snaží a mají zájem, tak dosáhnou lepšího výsledku. Zatímco u děvčat jsou pochvaly 

za výkon sdělovány v tzv.  naučené odpovědi  protože se u nich takový výsledek 

očekává.  Učitelky  tak  volí  formu  pochvaly,  která  je  nedůrazná,  neemocionální 

a nehlasitá. 

Úprava prostor mateřské školy

Dle Doležalové (2009) se sobě z hlediska genderu vzdalují chlapci a děvčata 

také z hlediska samotného rozmístění her a hraček v prostoru třídy, který je rozdělen 

na chlapecké a dívčí koutky. Děti jsou často učitelkami a učiteli motivovány, aby 

tyto prostory z genderového hlediska dodržovaly. Podobně striktně je dodržováno 

také  užívání  toalet  pro  jednotlivá  pohlaví.  Tímto  způsobem jsou  tedy  chlapci  a 

děvčata v rámci preprimálního vzdělávání situováni do odlišných prostor. 

Učitelé a učitelky v mateřských školách

V  učitelském  povolání  obecně  výrazně  dominují  ženy.  Podle  Janošové 

(2008)  je  nedostatkem  mužských  vzorů  nejvíce  postiženo  preprimální  školství, 

což má neblahý vliv. Také podle Smetáčkové (2005) je v českém školském systému 

nejvyšší  podíl  žen  v  mateřských  školách.  Obvykle  je  povolání  nazýváno 

feminizovaným,  když v  něm jsou ženy zastoupeny z  více  jak  dvou třetin  všech 

pracovníků  a  pracovic.  Což  se  potvrzuje  podle  Statistické  ročenky  školství 

(2003/2004) je poměr žen v preprimárním vzdělávání zastoupen z 99,6%. 

Feminizované  povolání  má  jisté  charakteristiky,  tedy  ztrácí  svou  prestiž 

a snižují  se  finanční  příspěvky,  které  jsou v této  oblasti  poskytovány.  Což může 

způsobovat pokles profesionálních standardů, pracovních podmínek (Smetáčková, 

2005).

2.4 Teorie genderové socializace
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Nyní jsem zde uvedla nástroje socializace zaměřené především na předškolní 

věk.  Dále  popisuji  jak  tento  proces  začleňování  člověka  do společnosti  probíhá. 

Řada odborníků vytvořila teorie, které zachycují vývoj genderové socializace, tedy 

obecné zákonitosti, které zdůvodňují biologickými a sociálními činiteli. Zde popisuji 

a porovnávám čtyři nejvýznamnější.

Jedna  z  prvních  a  základních  teorií  vývoje  genderové  identity,  je 

psychoanalytická  teorie Sigmunda  Freuda.  Podle  Freuda  (dle  Atkinson,  2003) 

vstoupí děti  kolem tří let do falického období psychosexuálního vývoje. V tomto 

období si děti všimnou, že chlapci mají penis a dívky ho nemají. Také začnou děti 

cítit  sexuální  pocity  k  rodiči  opačného  pohlaví  a  vztek  a  žárlivost  vůči  rodiči 

stejného  pohlaví.  Během dalšího  zrání  děti  vyřeší  tento  konflikt  prostřednictvím 

identifikace s rodičem stejného pohlaví. Ve snaze být jako tento rodič děti upravují 

své  chování,  postoje,  osobnostní  charakteristiky.  V  tomto  se  popis  sexuálního 

vývoje shoduje nehledě na pohlaví. Podle S. Freuda probíhá vývoj dívek a chlapců 

v některých věcech výrazně odlišně.

S.  Freud (dle Atkinson, 2003) popisuje  proces identifikace dívky se svou 

matkou, jako odvíjející  se od toho, že dívka závidí chlapcům penis a své vlastní 

pohlavní orgány vnímá jako méněcenné. A tak, aby dívka penis získala, identifikuje

se s matkou, jejímž prostřednictvím by získala otce, jako osobu mající penis. Dívka 

se tedy díky své touze stává závislou na mužích a má pocity méněcennosti. Freud 

(dle  Renzetti  a  Curran,  2003)  z  toho vyvodil,  že  závist  penisu  a  kompenzování 

pocitu  méněcennosti  ženy  vede  k  tělesné  marnivosti  a  důrazu  na  tělesnou 

přitažlivost. 

Identifikace chlapce podle Freuda (dle Lindsey, 1997) je ovlivněn faktem 

který  jsem  již  výše  zmiňovala,  tedy,  chlapci  si  uvědomí,  že  dívky  na  rozdíl

od nich penis nemají. Následně se začnou bát, že by o něj mohli, stejně jako dívky, 

přijít.  Tento  stav  S.  Freud nazval  kastrační  úzkostí.  V tomto období  chlapec  ke 

svému otci cítí nenávist, protože ho vnímá jako svého rivala. Soupeří s ním o matku, 

kterou vnímá jako sexuální objekt, protože je mu nejbližší ženskou osobou. Chlapec 
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má z otce strach z toho důvodu, že by ho jako silnější osoba mohl kastrovat. Situaci  

řeší identifikací s otcem, skrze kterého si plní svoje vlastní sexuální představy.

Ovšem již  za  Freudova  života  se  vyskytly  kritické  reakce  na  jeho  teorii 

ženskosti. Nejprve z řad jeho spolupracovníků a žáků – Ernst Jones, Karen Horney 

a Helene  Deutsch  zastávali  názor,  že  údaje  o  ženské  závisti  penisu  jsou  pouhé 

fantazie mužských představitelů psychoanalýzy. Vagína je podle nich rovnocenným 

a samostatným zdrojem ženské sexuality. Freud inicioval další posun této teorie tím, 

že vyzval ženské psychoanalytičky, aby se pokusily v procesu psychoanalýzy dostat 

až do tohoto stadia a prozkoumat ho, protože pro muže psychoanalytika je to velmi 

složité. Na tuto výzvu zareagovala například Nancy Chodorow a Freudův postulát že 

„femininita  je  poškození“  změnila  na  postulát  „maskulinita  je  poškození“. 

Argumentovala  tak,  že  chlapec  ve  svém  vývoji  usiluje  o  separaci,  (z  důvodu 

oddělení  od  matky  a  identifikace  s  otcem)  což  jej  vede  k  egoismu  a  tedy 

neschopnosti fungovat zdravě ve vztazích. Oproti tomu se dívka orientuje na vztahy 

a spolupráci, což jsou hodnoty, které jsou podle Chodorow pro život hodnotnější. 

(Kalnická, 2009) Také první generace feministických autorek reagovala na Freude 

obvykle  velmi  kriticky.  Freud  vyvolal  svou  populární  teorií  psychosexuálního 

vývoje  člověka  velkou  vlnu  diskuse  a  zájmu  právě  o  tuto  oblast,  což  je  velmi 

hodnotné pro další  rozvoj a výzkum v této podstatné oblasti  vývoje žen i mužů. 

Přestože  tedy  jeho  teorie  o  vývoji  žen  nehovoří  rovnocenně,  jeho  přínos  je 

nezastupitelný. 

V  duchu  psychoanalytické  teorie  poskytují  pohádky  bezpečný  prostor 

a vzory chování, jak naložit se vztahy k rodičům i se svými přáními.

Další  významná  teorie  vysvětluje  přímočařeji  přijetí  sexuální  role,  jde  o 

teorii  sociálního učení.  Dle  Atkinsonové (2005)  je  důraz  kladen  na  odměny  za 

chování odpovídající sexuální roli a na druhou stanu, tresty za jeho nedodržování. 

Děti  se  učí  prostřednictvím  pozorování  dospělých,  načítají  si  tak  chování 

odpovídající určité sexuální roli. 
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Na rozdíl od psychoanalytické teorie, vnímá teorie sociálního učení chování 

odpovídající danému pohlaví jako jakékoliv jiné naučené chování. Neodděluje tedy 

proces učení se přijetím genderové role od jiných socializačních procesů tím, že by 

pro ně formulovala  speciální  psychologické principy.  Tím je  ovšem také řečeno, 

že přijetí  určité  sexuální  role  není  nijak  nezměnitelné.  Děti  dané  sexuální  role 

přijímají na základě kultury. Pokud by kultura sama byla méně sexuálně vyhraněná, 

i děti by přijímaly méně vyhraněné sexuální role.

Jeden  z  druhů  důkazů,  který  podporuje  tyto  základní  principy  teorie 

sociálního  učení  je  odlišný  způsob  rodičů,  jakým  trestají  a  odměňují  své  děti,

na základě jejich pohlaví. Jako jeden z prvních modelů pro maskulinní a femininí 

chování dítěte je způsob oblékání. Většina rodičů obléká od raného dětství odlišně 

chlapce  a  dívky  a  obdarovávají  je  různými  hračkami.  Dcery  jsou  odměňovány, 

pokud se hezky oblékají, hrají si s panenkami, poslouchají své rodiče..atd. Avšak ti 

je kritizují  pokud manipulují  s  předměty,  skáčou, běhají  a  lezou. Chlapce  rodiče 

odměňují  za  to,  že  si  hrají  s  auty,  nářadím,  jsou  fyzicky  aktivní  a  samostatní. 

Na druhou stranu je kritizují když si hrají s panenkami, když žádají o pomoc, nebo 

pokud ji sami nabízí. (Fagot, 1978) Také rodiče u chlapců pomaleji reagují na jejich 

žádost  o  pomoc  a  méně  se  zaměřují  na  interpersonální  aspekt  her.  Také  rodiče 

častěji chlapce trestají, tělesně i slovně. (Macoby a Jacklin, 1974) Rodiče od chlapců 

mají tendenci očekávat větší nezávislost, naproti tomu u dívek větší poslušnost.

Otec  i  matka  jsou  součástí  genderového  řádu  a  proto  jej  ve  výchově 

reprodukují. Ovšem otec výrazněji pokud jde o syna, má sklon negativně reagovat 

když  si  hraje  s  „holčičími”  hračkami.  Ještě  přísnější  dodržování  genderové  role 

prosazují  vrstevníci.  Obzvláště  chlapci  mezi  sebou  jsou  s  nálepkou  „zženštilý” 

pohotoví, pokud chlapec pláče, nebo když si hraje s panenkami. Na druhou stranu 

dívky mezi sebou jsou tolerantnější pokud si dívka hraje s „klukovskými” hračkami. 

(Atkinson, 2005) Ústředním stavebním prvkem genderového řádu  je maskulinita. 

Proto jsou na ní přísnější požadavky. 

Chlapci,  více  než  dívky,  jsou  ze  všech  stran  více  směřováni  odměnami 

a tresty  k  rigidnějšímu  naplňování  své  sexuální  role.  Dívky  se  naopak  s  muži 
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identifikují poměrně často. Tím pádem, jsou chlapci pod větším tlakem při vybírání 

svých  vzorů  a  mají  také  omezenější  výběr.  Chlapci  obvykle  ženské  vzory 

nenapodobují,  neboť  by  tím  mohli  v rámci  společenského  řádu  pouze  ztratit 

(Renzetti, Curran, 2003). 

V duchu teorie sociální učení pohádky dětem zprostředkovávají genderově 

strukturovanou  společnost.  Zobrazují  pohádkové  postavy  stereotypně,  děti  podle 

zdůrazňovaných  aspektů  postavy  poznají  kdo  má  nejčastěji  moc,  jak  se  chovat

a na co dbát. Podle těchto atributů se pak mohou děti s postavami identifikovat. 

Další  teorií,  která  vysvětluje  přijetí  sexuální  role  je  teorie  kognitivní.  Pro 

vývoj genderu teorie sociálního učení představuje spíše pasivní proces. Chlapci a 

dívky se chovají tak, jak jim nařizuje podmiňování, odměny, tresty a vzory. Gender 

ovšem spočívá jak v mysli,  tak v prostředí.  Stát  se mužem nebo ženou není jen 

záležitostí hormonů, genů a sociálního podmiňování, ale závisí také na tom, jak se 

sami vnímáme.  Což je  téma,  které  spojuje  teorii  kognitivní  a teorii  genderových 

schémat. 

L.  Kohlberg tvrdí,  že  dětské představy o genderové roli  jsou zásadní  pro 

jejich motivaci k femininímu či maskulinímu chování. A tyto názory se s věkem 

a duševním  zráním  postupně  vyvíjejí.  Kolem  6.  a  7.  roku  děti  obvykle  zjistí, 

že pohlaví a gender jsou konstantní a že souvisí s odlišností  mužských a ženských 

genitálií. A to je nevyhnutelný důsledek identifikace jako ženou nebo mužem. Tedy 

tito chlapci se budou chtít chovat jako muži a dívky jako ženy, tedy jako příslušníci 

kultury ve které žijí. (Lippa, 2009)

Další teorií vysvětlující přijetí sexuální role je teorie gender schématu. Dítě 

je  povzbuzováno,  aby  se  dívalo  na  svět  očima  svého  pohlaví,  neboli  aby  se 

přizpůsobilo gender schématu (Bem, 1981). Martin a Halvestron (dle Blakemore, 

Berenbaum a Liben, 2009) rozlišují dva typy genderových schémat. První z nich je

„in  group“  schéma  a  druhý  je  „out  group“  schéma.  Schéma  in  group  se  týká 

14



informací o pohlaví jedince, tedy jeho sexuální role. Toto schéma je komplexnější a 

vyvíjí se dříve než druhé. Podle Lindsey (1997) toto schéma dítě předurčuje, aby 

věnovalo pozornost informacím, které souvisí s jeho genderem. A to tak, že si lépe 

pamatuje projevy lidí, které jsou genderově stereotypní.

Bem  rozšířila  Kohlbergovu  kognitivnímu  analýzu  pohlaví  i  na  dospělé 

jedince. Teorie Bem překračuje Kohlbergovu v tom ohledu, že genderové schéma 

nemotivuje ženy a muže, aby se chovali pouze jako příslušníci svého pohlaví. Ale že 

oni sami ovlivňují to, jak vnímají chování vlastní i ostatních. Důležitost obou těchto 

teorií spočívá v tom, že pohlavní a individuální rozdíly v maskulinitě a femininitě 

vyvěrají z těchto názorů a identit, jež zastávají. (Lippa, 2009)

2.5 Funkce pohádky pro předškolní dítě

Pohádkový svět má pro děti předškolního věku významnou roli, je to prostor 

pro  fantasii.  V  pohádkách  má  dítě  ukázán  obraz  fungování  skutečného  světa 

v abstrakci obecných situací a vztahů. Pomáhají mu tak okolní svět pochopit. Podle 

Trpišovské a Vacínové (2006) předškolní dítě udělá v tomto období velké pokroky, 

ale přesto pro něj zůstává z okolního světa mnoho nevysvětlitelného. Pohádky mají 

na dítě blahodárný účinek, protože mají pro dítě řadu funkcí, v této práci se dále 

věnuji pěti z nich. 

Podle Vágnerové (2005) je tomto věku dítě ještě nezralé, řada věcí v jeho 

okolí, v reálném světě, je mu nesrozumitelná. Fantasii používá jako nástroj, jak se 

s okolním světem vyrovnat a socializovat se. Fantasie a pohádky tedy mají pro dítě 

harmonizační funkci. 

Další  funkci  pohádky  Bettelheim  (2000)  vidí  v  její  terapeutické  funkci. 

Přirovnává dětství k období, které je plné konfliktů. Pohádka v dětech podporuje 

zdravý růst jejich osobnosti. Ukazuje jim tak pro ně blízkým způsobem, jak se stát 

autonomní  bytostí.  Dalo  by  se  říci,  že  pohádku  pojímá  až  nekriticky,  když  ji 

popisuje jako určitý všemocný zdroj,  který tu byl vždy. A to bez ohledu na roli 
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postav,  roli  doby, která  příběhy formovala a také na genderové stereotypy,  které 

zpravidla obsahuje.  

Pohádky také uspokojují potřebu naděje, protože v příběhu nakonec všechno 

dobře  dopadne.  Obsahují  zpravidla  základní  archetypy:  ženský  a  mužský,  stín 

a personu,  mladé  a  staré  a  ukazují  tak,  jaký  mají  v  lidském  životě  význam 

(Schiederová,  2000).  Mají  tedy  také  funkci  ujišťovací,  opakovaně  dítě  ujišťují 

o přítomnosti dobra na světě.

Pohádka  dětem  také  uspokojuje  potřebu  ztotožnění  s  hrdinou/kou.  Jde 

o postavu, která má podobné problémy, čímž dítěti pomáhá akceptovat jeho vlastní 

negativní  pocity,  projevy  a  vlastnosti.  Tedy  že  slabý,  malý,  hloupý,  opuštěný, 

ošklivý  nebo  jinak  znevýhodněný  člověk  se  nakonec  stane  krásným,  schopným 

a milovaným. Tedy že se prokáže a že lidé poznají,  jaký skutečně je, přijmou jej 

a ocení (Vágnerová, 2005). Hrdina/ka tedy dítěti může plnit dvě důležité funkce, jak 

jsem naznačila. V případě pohádky plní tedy funkci postavy, která je pro dítě nejvíce 

atraktivní  a  skrze  kterou  může  příběh  prožít.  S  touto  postavou  se  dítě  mnohdy 

nevědomě  ztotožňuje  na  základě  obdivu.  Oproti  tomu  funkci  kompenzační  dítě 

používá jako aktivní způsob jakým se vyrovnává s životními nezdary,  a to skrze 

hrdinu/ku, která zažívá podobná trápení, kde ale nakonec vše dobře dopadne. 

Zákonitosti pohádek

Pohádky odpovídají typickému způsobu uvažování a prožívání předškolních 

dětí.  Děj v pohádce je zjednodušený a podléhá jasným pravidlům. Skutečnost  je 

popisována jasně a případně ve formě, která je méně ohrožující.  Dobro zpravidla 

vítězí nad zlem, role jednotlivých postav jsou jasně vymezené, dobré nebo špatné 

a nikdy není  pochyb jaké  jsou.  (Vágnerová,  2005) Pohádkový svět  se  dítěti  zdá 

bezpečným, protože se v něm dobře orientuje díky jeho jasnému řádu. 

Pohádky jsou v jistém slova  smyslu  odrazem reality.  Postavy jsou v pohádkách 

zobrazovány zpravidla  skrze genderové stereotypy,  které  jsem uvedla výše.  Platí 

tedy i pro mužské a ženské postavy v pohádkách. O stereotypním zobrazování žen 
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a mužů  v  pohádkách  dle  Blakemore,  Berenbaum  a  Liben,  (2009)  by  se  dalo 

zjednodušeně říci,  že  chlapci  dělají  věci  a  dívky je  pozorují.  A také,  že chlapci 

vedou a dívky je následují. Mužské postavy v pohádkách vystupují v zaměstnání, 

které  vyžaduje  větší  míru  dovedností  a  schopností  oproti  postavě  ženské.  Ta  je 

v pohádkách  spojována  s  domácími  pracemi,  které  jsou  hodnoceny  jako  méně 

prestižní. Ani s přibývajícím věkem a kompetencemi se postavení postav nemění, 

děvčata i ženy jsou spojovány s domácím prostředím, pasivitou a potřebou podpory. 

Zatímco  chlapci  a  muži  jsou  spojováni  s  venkovním  prostředím,  kde  zažívají 

dobrodružství a řeší problémy. 

Z počátku hlavní postavě někdo pomůže, což potvrzuje, že svět není tak zlý a že se 

mu dá důvěřovat. Solidarita je základním kamenem, bez které není možné dosáhnout 

štěstí. Sobectví k úspěchu nevede. V pohádkách se ukazuje, že člověk nemůže žít 

pouze pro sebe, ale v lidském společenství. (Vágnerová, 2005)

Zobrazování postav v pohádkách

Pohádky  jsou  v  jistém  slova  smyslu  odrazem  reality.  Postavy  jsou 

v pohádkách zobrazovány zpravidla skrze genderové stereotypy, které jsem uvedla 

výše.  Platí  tedy  i  pro  mužské  a  ženské  postavy  v  pohádkách.  O  stereotypním 

zobrazování žen a mužů v pohádkách dle Blakemore, Berenbaum a Liben, (2009) by 

se dalo  zjednodušeně  říci,  že  chlapci  dělají  věci  a  dívky je  pozorují.  A také  že 

chlapci  vedou  a  dívky  je  následují.  Mužské  postavy  v  pohádkách  vystupují 

v zaměstnání,  které  vyžaduje  větší  míru  dovedností  a  schopností  oproti  postavě 

ženské. Ta je v pohádkách spojována s domácími pracemi,  které jsou hodnoceny 

jako méně prestižní. Ani s přibývajícím věkem a kompetencemi se postavení postav 

nemění, děvčata i ženy jsou spojovány s domácím prostředím, pasivitou a potřebou 

podpory.  Zatímco  chlapci  a  muži  jsou  spojováni  s  venkovním  prostředím,  kde 

zažívají dobrodružství a řeší problémy. 
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Podle Jarkovské (2004), by se dalo popsat tradiční postavení mužů a žen v 

pohádkách na pohádce, jejíž scénář se často opakuje. Tedy takový, kdy je princezna 

zachraňována princem nebo jiným mládencem. Princezna zde hraje pasivní roli. V 

pohádce vystupuje pouze dvakrát,  tedy na začátku,  kdy se dostane do problému, 

následně  nic  nepodniká,  čeká.  A  podruhé  vystupuje  princezna  na  konci,  kdy  ji 

osvobodí  muž a je  mu „dána” za ženu.  Oproti  tomu mužská postava v pohádce 

účinkuje  po  celou  dobu.  Svou  princeznu  si  vybere,  zpravidla  kvůli  její  kráse  a 

aktivně se o ní v pohádce zasadí. Muž má tedy oproti ženě v pohádce tradičně dánu 

možnost  dosáhnout  společenského  uznání,  využívat  sociální  mobility,  a  možnost 

volby. Pohádky, kde by ženy byly aktivnější než muži je podstatně méně a zpravidla 

nejsou určeny pro děti předškolního věku. 

Jak  jsem  výše  uvedla,  je  krása  atributem  spojovaným  s  femininitou. 

V pohádkách  má  důležitou  roli.  Ve  scénáři  pohádky  se  objevuje  tento  atribut 

zpravidla zpočátku, často jako jedna z hlavních vlastností princezny. Nezřídka se 

hrdina  rozhodne  k  činnu  pouze  na  základě  této  znalosti  o  princezniných 

vlastnostech. Jde tedy o atribut, který významně ovlivňuje směřování pohádky.

Autorky Baker-Sperry a Grauerholz (2003) se zaměřily na sledování atributu 

krásy  v  pohádkách  bratří  Grimmů.  Tyto  pohádky  považují  za  nejznámější 

a nejpopulárnější. V českém prostředí z těchto dvou autorů vycházejí např. Němcová 

a Erben. Tito autoři patří mezi nejvýznamnější na poli českých pohádek. 

Závěry výzkumu autorek o sledování fenoménu ženské krásy v pohádkách 

uvádím v bodech:

• rozsáhleji je popisován ženský zevnějšek,

• krása ženské postavy je často hybatelkou příběhu,

• krása žen oproti mužské je často zobrazována jako bezkonkurenční,

• atraktivita je spojována především s mladou ženou,

• ženské postavy byli pětkrát častěji popisovány jako fyzicky atraktivní,
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• krása je spojována s dobrem a nebezpečím,

• krása je spojována v ženském kruhu se žárlivostí.

Nabízí se tedy otázka, proč rodiče a prarodiče svým dětem čtou pohádky, 

které jsou silně nabity Genserovými stereotypy. Na trhu není sice ani zdaleka takové 

množství  nestandardních  pohádek,  ale  je  jich  k  dispozici  již  celá  řada  a  tato 

tendence,  myslím,  narůstá.  Odpovědí  by  mohlo  být,  že  čtenář  sáhne  po  takové 

literatuře, kterou si sám spojuje s dětstvím, má k ní citový vztah a to převáží nad 

fakty,  které  se  v  pohádce  uvádějí.  Důvodem  také  může  být  konzervatismus 

předčítajících, sympatie se zaběhlým pořádkem. Nebo také prostý fakt, že při čtení 

pohádky neuvažují  nad  postavami,  jaksi  nekriticky,  nevědomě jejich  vlastnosti  a 

způsoby přijímají.  A poslední důvod by mohl být, že si čtenář neuvědomuje,  jak 

důležitou funkci pro předškolní dítě pohádka má. Zřejmě by se ale účinky netradiční 

pohádky  v  socializaci  dítěte  neměli  šanci  výrazně  projevit,  pokud  by  nebyly 

obsaženy také v ostatních oblastech socializace dítěte. 

2.6 Charakteristika předškolního dítěte

Tato fáze vývoje je podle Langmeiera a Krejčířové (2006) označena jako věk 

hry. Ta se totiž stává hlavní činností předškolního dítěte. Proč je tomu tak právě v 

tomto věku a ne v jiném, popisuji podrobněji na konci kapitoly. Faktem ale zůstává, 

že hra je jednou ze základních potřeb člověka ve všech kulturách, nepotřebuje být 

obhajována jinými důvody. Podle tohoto názoru hra souvisí se svobodou člověka, s 

fantazijní  a  tvůrčí  činností.  Fantazie  je  společným jmenovatelem hry a  přijímání 

pohádek, proto se jí, a to v kontextu kognitivního vývoje, budu věnovat podrobněji. 

I  z  dalších  charakteristik  předškolního  období  vybírám  jen  ty,  které  mají 

bezprostřední vazbu na můj výzkumný problém.
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Kognitivní vývoj předškolního dítěte

Kognitivní  vývoj dětí  předškolního věku je podle Piageta (2000) nazýván 

„Obdobím  názorného  intuitivního  myšlení”.  Myšlení  předškolního  dítěte  je 

nepřesné, protože nerespektuje ještě zákony logiky. Podle Vágnerové existují čtyři 

typické  znaky  uvažování  (jak  a  jaké  informace  si  vybírá)  a  dále,  čtyři  typické 

způsoby jak předškolní dítě informace zpracovává. 

Prvním typickým znakem uvažování předškolního dítěte je  centrace.  „Jde 

o hodnocení situace, jež bere v úvahu jen jeden faktor, sleduje jediné hledisko, je 

vázané na nejzjevnější charakteristiku.” (Hartl, Hartlová, 2010, s. 74) Předškolní dítě 

si tedy v pohádce všimne nápadného znaku a přehlíží jiné, méně výrazné, které by 

ale  mohly  být  objektivně  významnější.  Podle  Heluse  (2009)  je  to  tak  proto, 

že nejsou schopny nahlížet na věc z různých úhlů, nebo ji posuzovat podle různých 

stanovisek. Jako příklad uvádí pokus, kdy před dítětem přesypeme korálky z širší 

nádoby do užší, tak dítě tvrdí, že jich je víc, protože dosahují výše.

V pohádkách je  tedy zaměřeno na obvyklé,  známé schéma pohádky, tedy běžný 

vývoj a sled událostí, chování a schopnosti ženských a mužských postav, atd.

Druhým typickým znakem uvažování je  egocentrismus.  Podle Trpišovské 

a Vacinové (2006) je dítě při uvažování rigidní v tom smyslu,  že má tendenci si 

realitu upravovat tak, aby se mu jevila smysluplně, přijatelně.  Předškolní dítě neví, 

proč by mělo posuzovat situaci z více hledisek, má tendenci zkreslovat úsudky podle 

vlastních postojů (Langmeier,  1991). Dítě si tak realitu  upravuje,  aby odpovídala 

jeho potřebám. Zároveň ale  dítě  ctí  platnost  určitých  obecných principů,  např.:  i 

když by dívka byla ve hře raději princem, protože je to zábavnější, tak ví, že to tak 

být  nemůže,  protože  není  chlapec.  Podle  Piageta  (2000)  je  tato  asimilace  světa 

k vlastnímu já, vlastně funkcí symbolické hry. Ta má pro dítě kompenzační význam, 

funguje pro řešení konfliktů atd. 

Třetím  znakem  uvažování  předškolního  dítěte  je  fenomenismus.  Tento 

způsob vystihuje, že dítě klade důraz na zjevnou podobu světa. Tedy že svět je pro 

ně takový, jak vypadají jeho znaky (Vágnerová, 2005). Jako kladného hrdinu bude 
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tedy dítě vnímat toho, kdo dělá dobré skutky a ne toho, kdo je tak v pohádce pouze 

označen, ale nic dobrého nevykonal (Benešová in Červenka, 1960).

Čtvrtým  a  posledním  typickým  znakem  uvažování  je  prezentismus.  Jde 

o přetrvávající  vázanost  dítěte  na  přítomnost.  Poskytuje  dítěti  subjektivní  jistotu 

v tom,  že  významné  je  aktuální  vnímání  světa  to  co  vidí,  to  je  doopravdy 

(Vágnerová,  2005).  Oproti  tomu Trpišovská a Vacinová (2006) ohledně vnímání 

času u předškolního dítěte zdůrazňují, že dítě nevnímá časové úseky reálně, ale má 

tendenci je přeceňovat. Tedy že se mu zdají delší než dospělému člověku. Což hraje 

velkou roli pro dítě, když poslouchá pohádku. V tomto věku vydrží poslouchat spíše 

krátké příběhy. 

První způsob, který zde uvádím, který se týká nakládání předškolního dítěte 

s informacemi,  je  magičnost.  „Magic  thinking  archaické  myšlení,  založeno 

na fantasii  a  víře,  že  události  a  chování  lze  ovlivnit  myšlením,  přáním  nebo 

rituály,..” (Hartl,  Hartlová,  2010,  s.  326).  Trpišovská  a  Vacinová  (2006)  ale 

u magického myšlení zdůrazňují jiný fakt, tedy že dítě nezná příčiny akce (nebo mu 

nejsou přiměřeně vysvětleny),  vidí  jen následky.  A tak dítě  jako příčinu nachází 

v působení  nadpřirozených  bytostí  a  jevů.  Autor  a  autorky  docházejí  ovšem 

ke stejným závěrům. Není náhoda že tento jev je v pohádkách tak častý. Princip 

myšlení dětí  předškolního věku nijak neodporuje,  nečinní totiž velký rozdíl  mezi 

skutečností a fantasií. V pohádkách bývají plněna různorodá přání, amulety mívají 

zázračnou sílu atd..

Druhým  způsobem  je  animismus,  respektive  antropomorfismus. 

„Přenášení  lidských  vlastností,  rysů,  myšlení  a  jednání  na  jiné  objekty,  např.: 

zvířata,  nadpřirozené  bytosti,  nebeská  tělesa.” (Hartl,  Hartlová,  2010,  s.  42). 

Předškolní  dětí  umí rozlišit  co je  živé a co není,  ale  tyto rozdíly přehlíží.  Podle 

Heluse (2009) uvažují tedy např. takto: aby auto jelo, musí být nakrmeno benzínem. 

Děti jsou tedy při poslechu pohádky zakotveny v realitě a pomáhají k tomu mimo 
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jiné také formulace typu „Bylo - nebylo...”  Bettelheim (2000) uvádí, že dítě odliší 

reálný a pohádkový svět v 5 letech. 

Třetí  způsob  nakládání  s  informacemi  je  arteficialismus.  Jde

o způsob nahlížení  na typické znaky světa,  jako na stvořené nějakým člověkem. 

Například,  že  někdo  napustil  vodu  do  rybníka,  dal  hvězdy  na  oblohu,  apod.

(Langmeier, 1991).

Čtvrtý  a  poslední  způsob  nakládání  předškoláků  s  informacemi  je 

absolutismus.  Děti počínaje  5. rokem mají  naprostou víru v pravidla vštěpovaná 

rodiči. Také rozlišují co je dobré a co zlé a chápou základní životní pravidla (Hartl, 

Hartlová,  2010).  Názory  dospělých,  ve  kterých  se  vyskytuje  relativita,  jsou  pro 

předškolní děti  nepochopitelné (Vágnerová,  2005). Také proto je v tomto období 

důležitá pohádka. V pohádkách pro předškolní děti je například zřetelné rozdělení 

kladných  a  záporných  rolí,  není  zde  tedy  prostor  pro  relativitu.  Jsou  přímočaré 

a jednoduše strukturované. 

Podle  Trpišovské  a  Vacinové  (2006)  je  vývoj  myšlení  a  řeči  v  těsné 

spojitosti. Oba tyto procesy se vzájemně  doplňují, ale v každém se uplatňují vlastní 

zákonitosti.

Vývoj verbálních schopností předškolního dítěte

Považuji  za  důležité  krátce  zmínit,  co  lze  očekávat  při  vyprávění 

předškolního dítěte. A to z toho důvodu, že v praktické části se zabývám dětskou 

interpretací pohádky. Informace, které nám předškolní dítě sděluje, jsou zpracovány 

způsobem, který odpovídá jeho úrovni myšlení, jak jsem popsala výše. 

Předškolní  dítě  ještě  mnohému  nerozumí,  a  tak  neumí  realitu  správně 

interpretovat.  Když  se  jim  realita,  potažmo  pohádka,  jeví  jako  nesrozumitelná, 

vysvětlí si jí tak, jak umí. Jinak řečeno, dítě předškolního věku „ignoruje informace, 

které by mu překážely a komplikovaly pohled na svět“ (Vágnerová, 2005, s. 177). 

Pro  orientaci  v  běžném  dění  napomáhají  tzv.  scénáře,  tj.  znalost  obvyklých 

souvislostí  a  vztahů.  Děti  ví,  co  se  v  podobných  situacích  děje  a  také  co  bude 
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následovat. Nepřesnost při vyprávění tedy může vzniknout v důsledku tlaku potřeby 

dosáhnout  jistoty.  Děti  tedy  interpretují  realitu  tak,  aby  pro  ně  samotné  byla 

přijatelná a srozumitelná. Z toho důvodu se také objevují tzv. konfabulace (nepravé 

lži).  Děti  mají  v tomto věku tendenci  občas přizpůsobit  skutečnost  svým přáním 

a fantasiím. Kombinují  tedy ve vyprávění fantasie a vzpomínky. Pro ně samé ale 

představují skutečnost a ony jsou o tom přesvědčeny (Vágnerová, 2005). Fantasie 

má tedy v tomto období zásadní význam, navozuje citovou a rozumovou rovnováhu. 

Předškolní  děti  se učí  verbálním schopnostem se staršími prostřednictvím 

nápodoby.  Ovšem  i  nápodoba  verbálního  vyjadřování  má  selektivní  charakter. 

Obvykle si zapamatují jen určitou část, kterou slyšely, a tu opakují. Nepřejímají tedy 

všechno, co slyší. (Langmeier, Krejčířová, 1998)

Významnou složkou vývoje řeči je tzv egocentrická řeč. Podle Trpišovské a 

Vacinové (2006) je to řeč která není primárně určena komunikačnímu partnerovi a je 

spojena  s  myšlením.  Jde  o  řeč  „pro  sebe“,  dítě  nepotřebuje  k  jejímu  používání 

posluchače.  Když  si  dítě  povídá  pro  sebe,  nemusí  se  nikomu  a  ničemu 

přizpůsobovat.  Egocentrická  řeč  je  sice  stimulována  sociálně,  ale  její  zaměření 

sociální není. Zjednodušuje orientaci, uvědomování a ulevuje dítěti od soustředění. 

Později se mění egocentrická řeč v řeč vnitřní. Postupně se mění ve vnitřní řeč, která 

není  artikulována.  Langmeier  a  Krejčířová  (2006)  uvádí,  že  dítě  používá  řeč 

k regulaci svého chování, nejprve tak, že si instrukci nahlas opakuje a později tak 

činí i bez hlasitého vyjadřování. 

V předškolním věku děti upřednostňují gramatická pravidla. Zhruba od 4 let 

začínají  děti  mluvit  ve složitějších větách,  později  také v souvětích.  Užívají  také 

budoucího  času  a  správně  užívají  slovesa.  Děti  už  více  vypráví  o  uplynulých 

událostech,  zvyšuje  se  tedy  četnost  užívání  minulého  času  (Vágnerová,  2005). 

A na druhou stranu také u dítěte roste zájem o mluvenou řeč, dítě okolo čtyř let už 

vydrží  naslouchat  krátkým  pohádkám  (Langmeier,  Krejčířová,  1998).  Řeč  tedy 

pro dítě  nabývá  na  významu  v  obou  směrech,  tedy  tak  že  se  zvyšuje  tendence 

v rozhovoru mluvit i poslouchat. 
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Avšak děti  stále  ještě  dělají  určité  chyby,  a  to  nejčastěji  pokud vyjadřují 

složitější  vztahy,  např.:  časové.  Používají  syntaktickou  rigiditu,  která  se  projeví, 

když interpretují sdělení. Pokud jsou slova řazena neobvyklým způsobem, může dítě 

větu pochopit zcela jinak (Vágnerová, 2005). Proto jsou pohádky pro předškolní děti 

psány  jednoduchým  jazykem,  který  děti  nemate.  Obvyklé  pořadí  slov  je  zde 

dodrženo, na rozdíl například od poezie, kde se pořadí různě zaměňuje,  ve snaze 

dosáhnout  uměleckého  dojmu.  V pohádkách se již  používají  také  souvětí.  Podle 

Langmeiera a Krejčířové (2006) děti předškolního věku sami užívají při vyprávění i 

souvětí podřadné.

Emoční vývoj předškolního dítěte

Oproti batoleti je předškolní dítě v oblasti emocí více stabilní a vyrovnané. 

Podle  Trpišovské  a  Vacinové  (2006)  mají  tedy  prožitky  spíše  kvalitativní  než 

kvantitativní  ráz.  Vnitřní  prožitky dítěte  jsou také více  diferencovány.  Jsou stále 

vázány  na  aktuální  situaci,  a  tak  spojeny  s  aktuálním  uspokojením  nebo 

neuspokojením, ale za určitých okolností  podléhají  rozumové kontrole. Například 

dítě  které  se  bojí  lékařského  vyšetření,  po  vysvětlení  nutnosti  zákroku,  překoná 

strach a chová se statečně. 

Předškolní dítě navíc již umí své neuspokojení dát najevo různorodou škálou 

projevů, zřetelněji a jemněji. A případně se s neuspokojením dokáže i lépe vyrovnat. 

Podle  Langmeiera  a  Krejčířové  (2006)  spolu  s  tím  roste  schopnost  porozumět 

vlastním citům. V závislosti na tom se zlepšuje porozumění také emočním projevům 

ostatních a vcítění.

Dle Vágnerové (2005) lze typický způsob emočního prožívání shrnout do 

4 základních bodů:

• Dítě je laděno pozitivněji. Vztek a zlost nejsou již tak časté, protože děti lépe 

chápou  příčiny  vzniku  situací,  které  jim jsou  nepříjemné,  případně  jejich 

nezbytnost.  Zlostné  reakce  se  objevují,  když  kontrola  emočních  projevů 
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selže.  To  se  stává  zejména  v  komunikaci  s  vrstevníky,  ve  frustraci  a 

při kumulaci příkazů a zákazů.

• Roste rozvoj strachu, který je provázán s rozvojem představivosti (schopnost 

vytvořit imaginární bytosti, strašidla,..). V tomto věku mají děti tendence se 

vzájemně  strašit.  Míra  bázlivosti  se  liší,  podle  temperamentu,  na  stejné 

podněty tak mohou reagovat děti různě.

• Typickým stavem předškolního dítěte je veselost. Souvisí s rozvojem smyslu 

pro humor. Žerty bývají jednoduché, týkají se používání tabuizovaných nebo 

nesmyslných slov.

• Dítě anticipuje budoucí dění, tedy dokáže se na něco těšit i se toho obávat 

a prožívat  s  tím  spojené  uspokojení  nebo  obavy.  Chápe  význam  emocí 

a jejich pozitivní nebo negativní náboj.

Trpišovská  a  Vacinová  (2006)  jako  významné  vnímají  spíše  vývoj  tzv. 

vyšších citů. Tedy city intelektuální, mravní a estetické. Předškolní děti mají oproti 

batolatům  větší  potřebu  společenského  styku,  ale  preferují  dospělé  osoby  před 

vrstevníky.  Dospělí  jsou dítěti  zdrojem rad,  pomoci  a  bezpečí.  Typické  pro toto 

období jsou otázky typu „proč“ a „jak“, na které vrstevníci sami hledají odpovědi. 

S dospělými lidmi tedy děti i výrazně rozvíjí své verbální kompetence. Helus (2009) 

tyto tendence nazývá „sociální expanzivitou“. Dítě se stává pro dospělé lidi v diskusi 

partnerem,  rádo se ptá  a  vyjadřuje  názor.  Dalším projevem expanzivity  je  snaha 

včlenit se do kolektivu vrstevníků. Dle Trpišovské a Vacinové (2006) postupně dítě 

navazuje kontakty i s vrstevníky a zapojovat se do hry s nimi. První přátelské vztahy 

předškolních  dětí  jsou  založeny  především  na  prostorové  blízkosti  a  snadno  se 

rozpadají. Jak jsem již uvedla výše, má hra obrovský význam pro další vývoj dítěte, 

proto se jí věnuji v následující kapitole. 

Předškolní období jako věk hry

Jak jsem uvedla na začátku kapitoly, hra je nejvíce ze všech období života 

člověka  spojena  právě  s  předškolním  obdobím.  Hra  je  v  tomto  období  hlavní 
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činností dítěte a je také právě pro toto období nejtypičtější. Také kojenci a batolata si 

rádi  hrají,  ovšem hry  takto  starých  dětí  mají  ráz  spíše  „předcvičování“.  I  když 

souvislost hry s experimentací kojenců a batolat je nesporná, hra předškolního dítěte 

je  rozvinutější,  je  zaměřena  na  něco  nového.  Hra  kojence  se  většinou  vztahuje 

k procvičování vlastního těla nebo jde o hru s jednoduchými předměty. Batolata si 

často v rámci hry prohlížejí předměty a prozkoumávají jejich účel, skáčou, běhají 

atd. Ovšem v předškolním období je hra různorodá, intenzivní v užším slova smyslu. 

(Langmeier, Krejčířová, 2006)

Symbolická hra je pro dítě prostředek, kterým se vyrovnává s realitou. Dítě 

se přizpůsobuje požadavkům okolí, kterým ještě plně nerozumí. Ve hře tak může 

alespoň symbolicky uspokojit  přání, které v realitě uspokojit  nelze.  Cítí  zde tedy 

svobodu,  může  si  pomocí  fantasie  skutečnost  zpracovat  tak,  jak  samo potřebuje 

(Vágnerová, 2005).

Tematická hra dítěti slouží k procvičování jeho budoucích rolí. Dle Heluse 

(2009) jde o objevení možnosti být někým nebo něčím „jenom jako“. Pro dítě jde 

o zlomový  průlom,  dítě  dobře  ví  že  to  není  doopravdy,  je  stále  tím,  kým  je, 

ale získává  tak  prostor  a  možnost  „  se  pro  své  fantazijní  „jinobytí“  nadchnout 

a intenzivně  je  prožívat“  (Helus,  2009,  s.  83)  Děti  si  touto  hrou  procvičují  své 

budoucí role, např.: hraní na rodinu. Nebo role které jsou společensky nevhodné, 

např.: hra na válčení. 

2.7 Shrnutí

Pohádka je sociální konstrukt, jedním z plodů kultury a obsahuje tedy i její 

prvky, jako jsou genderové stereotypy. Pohádka je velký zdroj informací o světě pro 

předškolní děti. Jsou u dětí oblíbené, protože odpovídají kognitivním schopnostem 

dětí. Jsou jednoduše strukturované, děti se v nich orientují a tak cítí bezpečí ve světe. 

Jinými  slovy,  zůstává  zachována  jejich  citová  a  kognitivní  rovnováha.  Pokud je 

dětem  realita  skrze  pohádky  prezentována  v  nesouladu  s  jejich  dosavadními 

zkušenostmi, jsou schopni si ji upravit. Vytvoří si takovou podobu pohádky, která 
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neodporuje jejich zkušenostem. Genderové stereotypy se v pohádce projevují mimo 

jiné  jako  redukce  ženské  postavy,  jako  krásné  a  pasivní.  Mužská  postava  je 

především odvážná a  aktivní.  Jde o významný socializační  činitel  také  proto,  že 

v tomto  období  již  dítě  obstojně  umí  reprodukovat  děj  pohádky,  i  když 

s nepřesnostmi. Také jej umí předvídat na základě schémat a na výsledek se těšit, 

nebo se ho obávat. Pakliže dítě děj pohádky prožívá, dokáže rozlišit jaký náboj daná 

emoce má a z čeho vyplývá.  A ačkoliv má pohádka pro dítě  řadu blahodárných 

funkcí, je jen jednou z celé řady socializačních činitelů, které stojí za výsledkem celé 

socializace dítěte. 

3. Emprická část

3.1 Cíl výzkumu

Cílem  výzkumu  bylo  zjistit  hlavní  kognitivní  strategie  předškolních  dětí 

k genderově  tradičním  a  netradičním  pohádkám.  A  dále,  najít  mezi  postoji  dětí 

k pohádkám  odlišnosti.  Zkoušela  jsem  zjistit  míru  akceptace  dětí  u  genderově 

netradiční  pohádky  a  také  odlišnosti  ve  vnímání  hlavních  postav  pohádek. 

Vycházela  jsem z toho,  s  jakými  postavami se děti  identifikují,  jak je  vnímají  a 

charakterizují.  Výsledky o pohádkách genderově tradičních sloužili  jako materiál 

pro srovnání,  na jehož  základě  se daly vysledovat  specifika  reakcí  na  genderově 

netradiční pohádky.

Jak jsem uvedla v teoretické části, pohádky slouží jako určitý vzor sloužící 

k budování  genderového  řádu  v  rámci  socializace,  tedy  také  odhalování  obsahů 

genderových  rolí  mužů  a  žen.  Dítěti  v  pohádkové  formě  ukazuje  fungování 

skutečného světa a vztahů. Pomáhají mu tak okolní svět pochopit. Výzkum vycházel 
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z  předpokladu,  že  standardní  forma  pohádky  je  spojena  především  s  mužským 

hrdinou,  který  zpravidla  kopíruje  mužskou  genderovou  roli.  Proto  je  tedy 

pravděpodobné,  že  tyto  možnosti  budou  k  sobě  vztahovat  především  chlapci. 

Ve vztahu k dívkám jednou z otázek bylo, zda uvedený typ pohádek nabízí podobné 

možnosti také dívkám, nebo zda potenciál mužského hrdiny vztahují také na sebe. 

Dále jsem se zabývala zkoumáním poznatku, že pohádky slouží jako vzor 

pro  odhalování  genderového  řádu,  v  ohledu  na  přerozdělování  pozic  mužských 

a ženských  rolí  v  typických  činnostech.  Předpokladem bylo,  že  je  dětem známé 

schéma  příběhu  ve  standardních  pohádkách,  zatímco  v  nestandardních  budou 

v popisu postav i logickém vývoji příběhu tápat. 

3.2 Průběh výzkumu a sběr dat

Data jsem sbírala v mateřské škole ve městě Kladno. Paní ředitelka byla pro 

mě záštitou a velkou pomocnicí při výběru dětí, jak uvedu později.

Sběr dat probíhal ve třech fázích. První byla fáze pilotní, další dvě již vedly 

k tzv. ostrým datům. Druhá fáze vedla ke sběru dat na podkladě standardní pohádky. 

Ve třetí fázi jsem sbírala data na základě nestandardní pohádky.

Charakteristika pohádek využitých ve výzkumu 

Pohádky použité ve výzkumu byly vytvořeny pro samotný účel bakalářské 

práce Martina Musila, jehož prací se nejen v tomto ohledu inspiruji. Bakalářskou 

práci: "Vztah předškolních dětí k genderově netradičním pohádkám aneb O tom, jak 

mlynářka zachránila prince." obhájil roku 2012 na pedagogické fakultě University 

Karlovy (Musil, 2010). Použité pohádky v plném znění jsou v příloze pod č. 1.

Pohádky byly vytvořeny podle několika zásad.  A to, aby si  byli  podobné 

v rozmístění  postav,  sledu děje,  relativní  krátkosti  a  jednoduchosti.  Obě pohádky 

končí  svatbou  hlavních  hrdinů.  Dále,  „dobré“  a  „zlé“  postavy  byly  jasně 

polarizovány, „dobro“ zvítězilo a „zlo“ bylo potrestáno.
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Lišit  se  měly  pouze  v  genderových  rolích  dvou  hlavních  pohádkových 

postav.  "Kromě záměny  genderových  rolí  nedošlo  v  druhé pohádce  k žádné  jiné 

transformaci  děje,  aby  potenciální  odlišnosti  v reakcích  dětí  mezi  těmito  dvěma 

pohádkami mohly být porovnávány s ohledem právě pouze na úlohu mužů a žen 

v pohádkách." (Musil, 2010, s.45)

Důležité bylo, aby děti během celého setkání udržely pozornost. Příběh byl 

tedy "ušitý" na míru tak, že se v něm dítě snadno zorientovalo a trval maximálně 

5 minut. 

Jedna  z  pohádek  se  jmenovala  "O  statečné  mlynářce".  Zde  se  vydává 

mlynářka Běta osvobodit  prince Krasomila, jehož vězní  „zlá“ královna. V tomto 

případě končí příběh šťastně – princ je mlynářkou osvobozen a koná se svatba.

Druhá z pohádek nesoucí název "O statečném kovářovi" vyprávěla o kováři 

Kubovi, který se vydává zachránit princeznu Jarmilku. Tu unesl „zlý“ černokněžník. 

Kubovi se daří princeznu vysvobodit,  a proto jí dostává za ženu a půl království 

k tomu.

Pilotní rozhovory

Nejprve  jsem v  mateřské  školce  udělala  čtyři  pilotní  rozhovory.  Účelem 

pilotních  rozhovorů  bylo  ověřit  funkčnost  navrženého  podmětového  materiálu 

a struktury  rozhovoru.  Zjistila  jsem,  že  je  pro  děti  náročné  během  rozhovoru 

o pohádce dělat odbočky k jiným tématům. Dějovou linku neudržely a v příběhu se 

ztrácely. Druhým zjištěním bylo, že třicetiminutové  sezení, při kterém si „pouze“ 

povídáme,  není  nosné.  V pilotních  rozhovorech to  pro děti  bylo zábavné zhruba 

prvních 10-15 minut povídání. Poté ztrácely pozornost, což se negativně projevovalo 

na jejich odpovědích. Během rozhovoru začínaly být děti neklidné a měly tendenci 

si  hrát  s  různými věcmi  okolo sebe.  Než jsme se tedy dostali  na základě  jejich 

odpovědí  ke  kýženým otázkám,  děti  si  už chtěly  spíše aktivně  hrát,  než-li  sedět 

a povídat. 

29



Postavičky z pohádek

Po  konzultaci  jsem  průběh  rozhovoru  vylepšila  přidáním  postaviček 

z pohádky.  Vytvořila  jsem  z papíru  jednoduché  figurky  odpovídající  postavám 

z příběhů,  které  částečně  řešily  oba  výše  zmíněné  problémy.  Důvodem bylo,  že 

jednak  bylo  vždy  před  námi  manifestováno,  o  čem nebo  spíš  o  kom se  mluví, 

a mohli jsme tedy dělat různorodé odbočky. A druhá prospěšná funkce postaviček 

byla,  že  fungovaly  jako  zástupný  předmět.  Děti  je  mohly  mít  v rukou  během 

rozhovoru.  Mohly si  s nimi  hrát  a  vybít  nahromaděnou energii.  Dále děti  mohly 

postavičky využít v rámci neverbální komunikace. Toho v jednom směru využívaly 

především dívky – stávalo se, že raději na postavičku ukázaly, než aby promluvily. 

Chlapci častěji postavičkami přehrávali děj, mluvili přímou řečí postaviček. Využití 

postaviček  nebo  podobných  pomůcek  mně  pro  práci  s dětmi  předškolního  věku 

navíc přijde jako přirozený způsob komunikace. 

Každá  postavička  byla  načrtnutá  na  čtvrtce.  (viz.  Příloha  č.  2)  Kresba  je 

jednoduchá, použila jsem modrý fix. Na zadní straně je přilepená špejle, aby s ní děti 

mohly manipulovat. Takto vytvořených postaviček je celkem 11. Postavičky které 

jsou  použila  při  rozhovoru  o  standardní  pohádce  jsou:  Jarmilka,  Kuba,  čaroděj, 

černý rytíř. Postavičky vytvořené pro rozhovor o nestandardní pohádce jsou: Běta, 

Krasomil, mlynář, drak, zlá královna. Postavičky použitelné v obou pohádkách jsou 

dvě  -  král  a  kočka.  Postava  kočky  jako  jediná  nehrála  ani  v jedné  z pohádek, 

používala jsem jí pro aktivizaci dítěte v rozhovoru a pro jeho podporu. A to proto, že 

na otázku zda byla v pohádce kočka, byla pro děti jednoduchá odpověď. Zajišťovala 

tak v některých rozhovorech plynulejší vstup do rozhovoru. 

Průběh jednoho setkání

S každým dítětem jsem se  domluvila,  zda  by  chtělo,  abych  mu  přečetla 

pohádku s  tím,  že  poté  si  popovídáme o  tom,  jak  se  mu líbila.  Později  už  děti 

ve třídě věděly, co je při povídání se mnou čeká. Navzájem si vyprávěly, o čem jsme 

si povídaly, a i ostatní děti to chtěli  zažít.  Postupně se z rozhovoru pro děti stala 

jakási výsada. Vyslechla jsem několik popisů pohádky, od dítěte  se kterým jsem 
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udělala  rozhovor.  Myslím,  že ke zkreslení  dat  dojít  nemohlo,  protože děti,  které 

příběh  vyprávěly,  tak  dělaly  velmi  živelně.  Obvykle  se  zhruba  dvěma  krátkými 

větami  vyjádřili  o  jedné  z  postav.  Více  ani  povědět  nemohli,  protože  více  dětí 

najednou se jich živelně ptaly na něco dalšího. Zpravidla se tedy vyprávění omezilo 

na momentální dojmy, které po chvilce vyústily v hovor o něčem jiném. 

Rozhovor probíhal v uzavřené místnosti  (dílničce),  aby nás nikdo nerušil. 

Do rozhovoru tak vstupovala občas pouze paní ředitelka s technickým oznámením. 

Nejprve  jsem s  dítětem chvíli  mluvila  o  pohádkách,  aby se dítě  naladilo 

a případně uklidnilo z nervozity nebo předešlé hry. Poté jsem dítěti přečetla pohádku 

(standardní nebo nestandardní). Následně začal samotný rozhovor. Ten se skládal 

ze dvou částí. 

První část rozhovoru

První  část  rozhovoru  jsem začala  obvykle otázkou,  zda  se dítěti  pohádka 

líbila.  Poté děti vybíraly z postaviček ty, které v pohádce hrály. Postavičky jsme 

pojmenovávali a ujasňovali jsme si případně vztahy mezi nimi. Dítě tak dostalo čas 

si na novou hru zvyknout a také zjistit, že její nároky zvládne. Postavičky jsme pak 

položili do řady vedle sebe. Postupně dítě jednu po druhé charakterizovalo a řeklo, 

co  ho  napadá,  když  postavičku  vidí.  Dále  pak,  jaká  postava  v  pohádce  je 

nejdůležitější a proč si to myslí. A také jsem pokládala otázku, kým v pohádce by 

dítě chtělo být a proč. Otázky a odpovědi z této části  většinou odpovídají datům 

zaznamenaným v tabulkách „Identifikace“.

Druhá část rozhovoru

Druhá část rozhovoru začíná motivací dítěte, která v ideálním případě vedla 

k přehrání pohádky. Postavičky zde hrály zásadní roli, v některých případech děti 

stavěly  i  kulisy  z  okolních  předmětů.  V  této  části  rozhovoru  jsem  sledovala 

především  to,  jak  dítě  okomentuje  a  následně  odůvodní  dva  zlomové  momenty 

v pohádce. V určitý moment jsem se dítěte zeptala, zda se pohádka neodvíjela jinak. 
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Dělala jsem to proto, abych zjistila, nakolik se dítě orientuje v dynamice příběhu 

a jak  vnímá  kauzalitu  událostí.  Předpokladem  bylo,  že  je  dětem  známé  schéma 

příběhu  ve  standardních  pohádkách,  zatímco  v  nestandardních  budou  v  popisu 

postav  i  logickém  vývoji  příběhu  tápat.  Ve  schématu  obou  pohádek  jsem 

identifikovala  dva  základní  zlomové  momenty,  které  vytvářely  zápletku  nebo 

rozuzlení a které souvisely s genderem hlavních postav. 

Ve standardní pohádce je první zlomový moment princeznin únos. Když se 

dítě  dostalo s přehráváním do této části  pohádky,  zeptala  jsem se,  zda to  nebylo 

náhodou tak,  že  černokněžník  odnesl  prince.  Druhý zlomový  moment  byl,  když 

kovář  zachránil  princeznu.  Zde jsem dítě  zarazila  a  zeptala  se,  zda  zachránkyně 

nebyla  náhodou  princeznina  kamarádka.  V  nestandardní  pohádce,  je  první 

zlomový  moment  princův  únos.  Když  se  dítě  s  přehráváním  pohádky  dostalo 

do tohoto bodu, zeptala jsem se, zda to nebylo náhodou tak, že drak unesl princeznu. 

Druhý zlomový moment byl, když draka přemohla mlynářka. V tuto chvíli jsem se 

zeptala  dítěte,  zda  to  v pohádce  nebylo  náhodou tak,  že  draka  přemohl  princův 

kamarád.  Otázky  a  odpovědi  z  této  části  odpovídají  datům  zaznamenaným 

v tabulkách „Zlom“. (viz. příloha č.4)

Při rozhovoru jsem natáčela zvukový záznam a dělala si skromné poznámky 

o neverbální  komunikaci  dítěte.  Rozhovor jsem následně přepsala  a analyzovala. 

Na konci jsem dítě odměnila sladkostí a tím skončil náš rozhovor. 

Celková  doba  jednoho  individuálního  setkání  s  dítětem  trvala  zhruba 

30minut. Rozhovor s přehráváním pohádek trval v průměru 20 minut. 

3.3 Výzkumný soubor

Výběr dětí si vzala na starost ochotně paní ředitelka, protože měla o dětech 

největší přehled. Kritérium výběru dětí  bylo pohlaví, rozhovory jsem potřebovala 

udělat alespoň s 5 dívkami a 5 chlapci. Děti nebyly ve školce přítomné vždy, abych 

mohla přečíst obě pohádky vždy jednomu dítěti. To nebylo nutně na závadu, protože 

pohádky na sebe nijak nenavazovaly. Ostrá data jsem tedy data sbírala od 7 chlapců 
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a 7 dívek. Pilotní rozhovory jsem pořídila se 3 chlapci, ovšem do analyzovaného 

souboru  dat  jsem  je  nezahrnula.  Druhým  kritériem  pro  výběr,  byl  věk  dítěte. 

Rozhovory jsem dělala s dětmi ve věkovém rozmezí 5 – 6,5 let. 

Přestože  jsem  rozhovor  s  dětmi  dělala  v  dílničce,  kterou  dobře  znají, 

působila velká část z nich „zakřiknutě“. Při příchodu jsem se vždy představila a asi 

20 minut jsem se byla v místnosti,  aby děti  měly možnost si na mojí přítomnost 

zvyknout.  Snažila  jsem se  tedy  také  odbourat  strach  dětí  z  neznámého  člověka. 

Od třetí návštěvy mateřské školy to už nebylo třeba, děti mne vítaly, znaly jménem 

a vyzvídaly,  „kdo  dnes  půjde  na  pohádku“.  Navzdory  tomu,  obzvláště  děvčata 

při rozhovoru zpočátku odpovídala jednoslovně, neverbálně, nebo vůbec. V průběhu 

rozhovorů se děvčata  ale  zpravidla  osmělila  a odpovídala  obsáhleji.  Jedno děvče 

v průběhu rozhovoru ovšem nechtělo pokračovat vůbec. Chlapci oproti tomu byli při 

rozhovorech o pohádkách aktivnější již od počátku, rozhovor dokončili všichni. Děti 

většinou  tuto  aktivitu  chápaly  jako  odměnu,  z  rozhovoru  odcházely  s  dobrou 

náladou. 

3.4 Postup analýzy dat

V analýze rozhovorů jsem sledovala jednotlivá témata, na která jsem se dětí 

při rozhovoru ptala.  Jednalo se o to, zda se v určitý moment podle dětí  pohádka 

neodvíjela jinak než jak jsem jim přečetla; koho děti považovali za hlavní postavu; 

kým v pohádce by chtěly být; jak charakterizovaly hlavní postavy.

Zároveň jsem při analýze zohledňovala kromě toho co dětí říkají také jakým 

způsobem to dělají. Tedy nonverbální část rozhovoru.

Na základě  těchto  témat  jsem data  roztřídila  do  dvou oblastí,  které  jsem 

analyzovala. V první oblasti jsem zkoumala jakým způsobem uvažují o dynamice 

příběhu  a  jak  vnímají  kauzalitu  událostí.  Výsledkem  bylo  vytvoření  četností 

chybovosti  o vývoji  pohádky, kde jsem dala do souvislosti  pohlaví  dětí  a zda je 

pohádka  standardní  nebo  nestandardní.  Tyto  výsledky  jsem  posléze  shrnula 

s výsledky z druhé oblasti.
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Druhá  oblast  analýzy  leží  ve  zkoumání  hlavních  pohádkových  postav. 

Položila jsem si tři otázky, na které jsem hledala odpověď: Se kterou postavou se 

děti identifikují?; Kdo je v pohádce pasivní a aktivní a koho tak vnímají děti?; Kolik 

a jaké charakteristiky děti  přiřadili  postavám? Výsledky ohledně identifikace dětí 

jsem zaznamenala do tabulky. A dále s nimi pracovala v kapitole Shrnutí. Výroky 

dětí  jsem  u  druhé  otázky   porovnávala  s  fakty  z  pohádky.  Výroky  jsem 

zkategorizovala a narazila na zajímavé zjištění, které jsem zkoumala ve třetí otázce, 

tedy, jak děti jednotlivé postavy vnímají. Závěry jsem zachytila do tabulky a fakta 

propojila i s ostatními zjištěními.

3.5 Prezentace výsledků

V  empirické  části  práci  definuji  rozdíly  ve  vnímání  u  chlapců  a  dívek 

u pohádky genderově standardní a nestandardní. Analýzu dat jsem dělala ve dvou 

oblastech. První jsou dějové zlomy a druhá jsou hlavní postavy pohádek.

1) Analýza dějových zlomů

Zlomové  momenty  obou  pohádek,  souvisí  se  zápletkou  nebo  genderem 

hlavních postav, jak jsem popsala výše. Zkoumala jsem, nakolik se dítě orientuje 

v dynamice příběhu a jak vnímá kauzalitu událostí. Předpokladem bylo, že je dětem 

známé schéma příběhu ve standardních pohádkách, zatímco v nestandardních budou 

v popisu postav i logickém vývoji příběhu tápat.

V kapitole „Průběh výzkumu a sběr dat“, jsem explicitně popsala popsala 

zlomové momenty pohádek a otázky které jsem kladla. Odpovědi dětí jsem zachytila 

v  tabulkách  viz.  příloha  č.  4.  Zde  uvádím  výsledky  porovnání  výroků  dětí  se 

skutečným zněním pohádky,  přičemž se zaměřuji  na míru  chybovosti  dětí,  která 

potvrzuje výše zmíněný předpoklad.

Podle  četnosti  chybovosti  jsem zde  seřadila  pohádky  a  děti.  Počínaje 

největší mírou chybovosti.

34



1. chlapci v nestandardní pohádce (4 z 10 dětí)

2. děvčata v nestandardní pohádce (3 z 10 dětí)

3. chlapci ve standardní pohádce (1 z 10 dětí)

4. děvčata ve standardní pohádce (0 z10 dětí)

Je hodně dětí, které pohádky správně zreprodukovaly. Bez chyby se tak stalo 

u  dívek,  když  reprodukovaly  standardní  pohádku.  U  obou  dvou  zlomů  dívky 

reagovaly  na  otázku  pohotově,  bez  zaváhání.  Všechny  shodně  zamítly  možnost, 

že by se děj mohl odvíjet jinak. Odpovědi tedy ukazují, že dívky očekávaly a jednaly 

podle jim známého schématu genderově tradiční pohádky.

V případě  standardní  pohádky  u  chlapců  pohádka  svým předpokládaným 

vývojem událostí  v dětech nebudí  touhu jí  měnit.  Při  odpovědích reagovaly  děti 

rychleji, jistěji,  bez váhání. Pouze jednou jsem zaznamenala odpověď od chlapce, 

která nepočítala s obvyklým schématem pohádky.

Tazatelka: „A nemohla tu princeznu zachránit její kamarádka? … Že by kamarádka  

přemohla toho černýho rytíře?“

OT: „Já myslím, že jo.“

Tazatelka: „Mohla by kamarádka toho rytíře zvládnout?“

OT: „Jo.“

Jeden chlapec z pěti u jednoho zlomu ze dvou tedy uvedl možnost, že by se 

pohádka mohla odvíjet i jinak než podle tradičního schématu. Ukazuje to na menší 

tendenci podléhání genderovým stereotypům.

Když se děvčata vyjadřovala k nestandardní pohádce, jedna z nich uvedla, 

že by se děj mohl odvíjet jinak, než jak bylo uvedeno. Část rozhovoru týkající se 

prvního zlomu probíhala následovně: 

Tazatelka: „A nebylo to náhodou tak, že drak unesl spíš princeznu?“ 

BW: „Hmm, to bylo asi tak.“ 
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Tazatelka: „A proč?“ 

BW: „Protože oni spíš unášej princezny.“ 

BW se ve své odpovědi  opírá  o očekávání  co postavy obvykle prožívají. 

Tedy genderovou roli používají jako argumentem, proč je to takto správně. Ovšem 

při druhém zlomu BW neví, jak odpovědět a zmateně krčí rameny. 

Podobně  tak  děvče  TS,  které  se  po  přečtení  pohádky  odmítlo  o  ní  dále 

vyprávět, protože se jí pohádka nelíbila. Tento jev se stal pouze v tomto případě, 

tedy  u  dívek  při  čtení  nestandardní  pohádky,  kterou  dívka  globálně  odmítla. 

Pro dívky  nestandardní  pohádka  zřejmě  byla  nepříjemná,  protože  neodpovídala 

schématům,  byla  tedy  ohrožující.  Východiskem  pro  ně  bylo  odpovědět  nevím, 

případně rozhovor o pohádce ani nezačínat. 

Domnívám se, že se touto strategií vyhýbají situaci, která je jim nepříjemná 

nebo  nesrozumitelná.  A  to  proto,  že  pohádka  neodpovídá  obvyklému  schématu, 

na které  jsou  zvyklé.  V  pohádce  chyběla  ženská  postava,  která  by  odpovídala 

genderovému stereotypu a se kterou by se děvčata mohla ztotožnit či alespoň dobře 

rozumět.  Proto pohádka pro dívky znamenala jisté ohrožení.  Byly konfrontovány 

s postavou,  která  neodpovídala  jejich  očekávání  a  která  příslušela  ke  stejné 

genderové  roli.  Naplňování  této  role  je  pro  ně  ovšem  důležité,  protože  z  něj 

vyplývají  ve  společnosti  tresty  a  odměny.  Tato  konfrontace  očekávání  a  reality 

splňuje  parametry  kognitivní  disonance  (Hartl,  Hartlová,  2010).  Ta  představuje 

rozpor mezi informacemi,  který je pociťován nepříjemně a vyvolává snahu uvést 

věci  do souladu.  Dítě  se  tak  v  případě  nestandardní  pohádky uchýlí  k   vnímání 

pouze toho, co mu vyhovuje, a přehlíží nepříjemné. Vyhne se tím, nesouladu mezi 

světem pohádky a pohádkovým světem. 

Tento jev se ukázal také u chlapců v případě nestandardní  pohádky. Děti 

s takovými  informacemi  mohou  naložit  trojím  způsobem.  Genderově  netradiční 

příběh  popřou  tak,  že  ho  popisují  a  vnímají  jako  tradiční.  Nebo  mohou  role 

pohádkových upravovat tak, že přidají do pohádky další, která odpovídá genderové 

roli, případně tu stávající upraví podle své představy. A třetí způsob je racionalizace, 
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kde  děti  hledají  logické  odpovědi  vlastních  rozporuplných  odůvodnění  i  situací 

v pohádce. 

V případě nestandardní pohádky u chlapců jsem zaznamenala největší nárůst 

chybovosti. Což si lze vysvětlit tak, že chlapci více než děvčata lpí na dodržování 

genderových rolí  a  standardním schématu  pohádek.  Chlapci  měli  tendenci  si  děj 

přizpůsobovat  tak,  jak  to  bývá  ve  standardních  pohádkách.  Reprodukce  dětí 

odpovídaly výše zmíněnému jevu kognitivní disonance. A také by se dalo říci, že 

s pohádkou  nakládaly  aktivněji,  otevřeně  říkaly  své  nesouhlasy  se  zlomy. 

Při rozhovoru o nestandardní pohádce chlapci i děvčata působili výrazně váhavěji, 

odpovídali často po odmlkách. 

O obou pohádkách jsem si nepovídala se všemi dětmi, jak jsem uvedla výše. 

Důvodem byla řada událostí,  nemoc dítěte,  pohádku jsem s dítětem probírala již 

v pilotním  rozhovoru  a  přestěhování  dítěte.  Z  10  dětí  jsem  tedy  obě  pohádky 

přečetla 3 chlapcům a 4 dívkám. Pakliže bych vyjmula z analýzy děti, které si se 

mnou povídaly o obou pohádkách, výsledky by byly podobné a zde je uvádím. 

1. chlapci v nestandardní pohádce (4  z 10 dětí)

2. děvčata v nestandardní pohádce (3 z 10 dětí)

3. děvčata ve standardní pohádce (0 z 10 dětí)

4. chlapci ve standardní pohádce (0 z 10 dětí)

Výsledky  této  a  původně  analyzované  skupiny  se  liší  pouze  v  jedné 

chybovosti, a to u chlapců ve standardní pohádce. Revize ovšem přináší zjištění, že 

děti se dopouštějí úprav (či chyb) pouze v případě nestandardních pohádek. 

Zajímavým  zjištěním  byla  genderová  komplementarita.  Některé  děti 

obhajovaly zlomy tím, že záchrana je vztahu-tvorná. Tedy že po záchraně následuje 

svatba a ta není možná mezi lidmi stejného pohlaví. 

Tazatelka: „No a proč by vlastně ta mlynářka nemohla princeznu zachránit?“

TS: „Protože to by bylo divný, kdyby se dvě holky spolu oženili.“
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Tazatelka: „Jo takhle, to by znamenalo: já tě zachránim, tak já si tě pak vezmu.“

TS: „No, a to by bylo špatný.“

V tomto případě je gender jako organizační  princip povýšen nad všechny 

další parametry příběhu – funguje jako zpětná kauzalita.

2) Analýza hlavních postav pohádek

Rozdíly jak děvčata a chlapci vnímají hlavní postavy pohádky standardní a 

nestandardní jsem zkoumala ve třech otázkách:

I. Se kterou postavou se děti identifikují?

II. Kdo je v pohádce pasivní a aktivní a koho tak vnímají děti? 

III. Kolik a jaké charakteristiky děti přiřadili postavám?

I) Se kterou postavou se děti identifikují? 

Tento text ukazuje nakolik se shodují nebo neshodují odpovědi dětí na dvě 

otázky. V rozhovoru jsem se dětí ptala, kdo si myslí že je v pohádce nejdůležitější 

a kým by v pohádce chtěly  být.  Pakliže  dítě  jako odpověď na  obě otázky řeklo 

stejnou postavu, označuji to jako identifikaci. Odpovědi jsou zachyceny v tabulce. 

Porovnat tyto dvě odpovědi mě přišlo důležité, protože ukazují, nakolik jsou pro děti 

postavy  atraktivní  k  identifikaci.  Ztotožnění  s  hlavní  postavou  je  pro  děti  jedna 

z potřeb, kterou pohádka dětem naplňuje. Konkrétní výroky dětí v této problematice 

viz příloha č. 5. 

Identifikace

* Děvčata Chlapci

Standardní 3/5 - Jarmila 2/5 - Kuba
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Nestandardní 1/5 - Běta 2/5 - Krasomil

Suma 4/10 4/10

Legenda: Údaj děvčata,  3/5 – Jarmilka,  čteme: 3 děvčata z 5 se shodla na výběru Jarmilky jako 
nejdůležitější postavy v pohádce a zároveň ji vybraly jako postavu, kterou by chtěly být. 

Nejvýraznější  identifikace  nastala  u  děvčat  s  hlavní  ženskou  postavou 

ze standardní pohádky. Tato postava byla pro děvčata snadno přístupným vzorem, 

protože  odpovídá  schématu,  neodporovala  zažitým  představám  o  rozdělení  úloh 

postav v pohádkách.

Nejmenší identifikace proběhla u dívek, při nestandardní pohádce. Děvčata 

nejcitlivěji  reagovala  na  změnu  genderové  role  hlavní  postavy  pohádky.  Pouze 

1/5 Bětu  označila  jako nejdůležitější  postavu.  Oproti  tomu Jarmilku  tak  označily 

4/5 děvčat. Jde o významný rozdíl. Také proto, že Běta byla na rozdíl od Jarmilky 

v pohádce  aktivní.  Tento  fakt  naznačuje,  že  důležitost  postavy  se  odvíjí 

od dodržování  očekávání  své  genderové  role.  U  ženských  postav  se  aktivita 

neočekává. Ty které jsou aktivní, nejsou potom tedy tolik vhodné k identifikaci. 

U  chlapců  jsem  zaznamenala  spíše  menší  identifikaci,  nehledě  na  druh 

pohádky. V tomto případě chlapci reagovali stejně na oba typy pohádky. 

Celkově se z deseti děvčat identifikovala čtyři, stejný počet jsem zjistila také 

u  chlapců.  Mezipohlavní  rozdíl  jsem  tedy  nezjistila.  Zato  byl  rozdíl  v  míře 

identifikace mezi pohádkami. Děti se lépe identifikovaly s postavou ze standardní 

pohádky,  spíše  než  s  postavou  z  nestandardní  pohádky.  Děti  obecně  přijímaly 

ty postavy, které neohrožují jejich schéma, které obsahuje to, jaké by Postavy měly 

být a jak se v pohádce mají chovat. 

Také  je  zajímavé,  že  děti  upřednostňují  identifikaci  s  postavou,  od  které 

očekávají,  že  je  hlavní  (nepostradatelná  v  zápletce).  Taková  postava  obvykle 

disponuje jistou mocí i v případě pasivní postavy tomu tak může být, třeba má zlato, 

je  z  královské  rodiny...  Je  tomu  tak,  ať  již  v  pohádce  vystupuje  aktivně  nebo 

neaktivně a také ať již má v pohádce rozsahu více či méně. Identifikace tedy vždy 
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nastala u postavy, která je tímto způsobem hlavní, bez ohledu na její aktivitu, nebo jí 

věnovaný rozsah. 

Zajímavé také je,  že děvčata  odpověděla 3/10 že je nejdůležitější  postava 

muž.  Ve  standardní  pohádce  byl  takto  jedenkrát  označen  král.  V  nestandardní 

pohádce  byl  takto  dvakrát  označen  král.  Chlapci  neuvedli  ani  jednou  jako 

nejdůležitější  postavu  ženu.  Dalo  by  se  tedy  říci,  že  děti  mají  obecně  tendenci 

neuvádět ženu jako nejdůležitější postavu. Král se zdá být dobrou náhradou, protože 

jej tak lze označit na základě jeho moci v pohádce. 

Obecně  je  míra  identifikace  menší  než  jsem očekávala,  pouze  v  jednom 

případě ze čtyř, byla nadpoloviční (děvčata – standardní pohádka).

II) Kdo je v pohádce aktivní/pasivní a koho takto děti označili?

V této kapitole určuji, která z postav byla v pohádce aktivní a která pasivní. 

Výsledky  následně  porovnám  s  tím,  koho  děti  považují  za  aktivního  a  koho 

za pasivního. 

Nejprve je ovšem třeba určit kdo jsou hlavní postavy pohádek. Jako hlavní 

postavu v pohádce standardní označuji Jarmilku a Kubu. V pohádce nestandardní 

označuji  jako  hlavní  postavy  Bětu  a  Krasomila.  Oba  jsou  vždy  v  zápletce 

nepostradatelní, právě změnou jejich stavu pohádka vrcholí a končí. Ostatní postavy 

v pohádce jsou vedlejší.

Určení atributu aktivní/pasivní  k hlavní postavě jsem udělala tak,  že jsem 

zaznamenala  charakteristiky  postav,  které  jsou  v  pohádce  explicitně  řečeny. 

A následně  jsem  je  roztřídila  pomocí  „dimenzí“  na  aktivní/pasivní.  Tato 

kategorizace vysoudí z  výroku zda je aktivní či pasivní, tedy když je v pohádce 

uvedeno, nebo když dítě charakterizuje postavu například tak, že je šikovná, podle 

kategozice ji charakterizuje jako aktivní. 

Dimenze
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Charakteristiky postav (z pohádky a dětmi řečené) jsem roztřídila na základě 

dvou dimenzí. Data tedy nejprve v 1. dimenzi roztřídím do 10 kategorií. Ty následně 

v 2. dimenzi roztřídím do 2 kategorií. Ty se jmenují aktivita a pasivita.

1.dimenze -  Výroky  o  postavách  (z  pohádky  a  dětmi  řečené)  jsem  rozřadila 

do deseti kategorií:

• vztahovost (vztah k hlavní postavě, vztah k okolí, úsměv)

• zamilovanost (láska)

• moc (hierarchie, důležitost)

• vzhled (krása, oblečení, postava, jméno)

• činorodost (iniciátorství, hybatelství, šikovnost, pracovitost)

• nečinorodost (nevyužívání fyzické síly, nástrojů a neví se jestli je má k 

dispozici)

• síla (užívání fyzické síly, nástrojů, statečnost)

• slabost (nemá fyzickou sílu, nástroje)

• chytrost (inteligence)

• statečnost (odvaha)

2. dimenze - Kategorie z první dimenze jsem zde rozdělila do dvou kategorií, jsou 

jimi aktivita a pasivita. Jednotlivé hlavní postavě jsem tak mohla přidělit, jakou mají 

v pohádce hlavní tendenci.

• Pasivita (nečinnorodost, slabost, vzhled, vztahovost)

• aktivita (moc, síla, činorodost, zamilovanost, chytrost, statečnost)

Jako  hlavní  postavu  pasivní  označuji  tedy  Jarmilu  a  Krasomila.  Hlavní 

postavu  aktivní  označuji  Bětu  a  Kubu.  Výsledek  který  jsem získala,  když  jsem 

zkategorizovala charakteristiky z pohádky jsem zaznamenala do této tabulky:
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Charakteristiky
postav řečené
v pohádce

1. dimenze 2. dimenze

Jarmila hezká vzhled pasivní

Kuba statečný

silný

šikovný

síla

síla

činnorodost

aktivní

Běta statečná

pracovitá

silná

síla

činnorodost

síla

aktivní

Krasomil krásný vzhled pasivní

Charakteristiky  které  děti  postavám  přiřadily  jsem  zkategorizovala  a  uvádím  je 

v následujících čtyřech tabulkách. 

Jarmila Výroky dětí 1. dimenze 2. dimenze

děvčata hezká 4x

chytrá 1x

vzhled 4x

chytrost 1x

pasivní 4x

aktivní 1x

chlapci slabá 2x

hezká 1x

chytrá 1x

slabost 2x

vzhled 1x

chytrost 1x

pasivní 3x

aktivní 1x

Kuba Výroky dětí 1. dimenze 2. dimenze

děvčata statečný 2x statečnost 2x aktivní 2x 

pasivní 0x

chlapci šikovný 2x

statečný 2x

pracovitý 2x

činnorodost 2x

statečnost 2x

činnorodost 2x

aktivní 7x

pasivní 0x
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inteligentní 1x chytrost 1x

Běta Výroky dětí 1. dimenze 2. dimenze

děvčata silná 4x

šikovná 1x

milá 1x

nikomu neublížila 1x

síla 4x

činorodost 1x

vztahovost 1x

vztahovost 1x

aktivní 5x

pasivní 2x

chlapci odvážná 1x

zamilovaná 1x

silná 1x

statečná 1x

krásná 1x

statečnost 1x

zamilovanost 1x

síla 1x

statečnost 1x

vzhled 1x

aktivní 4x

pasivní 1x

Krasomil Výroky dětí 1. dimenze 2. dimenze

děvčata Hezký 1x vzhled 1x pasivní 1x

chlapci Hezký 2x

Zamilovaný 1x

vzhled 2x

zamilovanost 1x

pasivní 2x

aktivní 1x

Po srovnání dat jsem zjistila, že děti vnímají jako aktivní postavy ty, které se 

skutečně v pohádce aktivně projevovaly. V tomto ohledu tedy děti postavu vnímaly 

bez potřeby si realitu  upravovat, aby odpovídala genderovým stereotypům, v tom 

smyslu, že od že od žen se očekává pasivita a od mužů aktivita. 

Také jsem zjistila, v porovnání mezi pohádkami, že děti považují mužského 

hrdinu  za  aktivnější  než  ženskou  hrdinku.   A   pasivnější  ženskou  postavu  než 

pasivní mužskou. 

Dále jsem zjistila, že jsou poměrně velké rozdíly mezi tím, kolik pozornosti 

děti  věnovaly  v  rozhovorech  jednotlivým  postavám,  v  tom  smyslu,  kolika 

charakteristikami  děti  postavu vykreslily.  Nejméně pozornosti  má u dětí  mužská 

postava  z  nestandardní  pohádky. Ovšem mezipohlavní  rozdíly jsem zaznamenala 
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u postav  kterým  děti  věnovaly  pozornost  nejvíce.  Tyto  informace  jsem  dala 

do souvislosti s mírou identifikace a popsala je v další kapitole. 

III) Kolik a jaké charakteristiky děti přiřadili 4 hlavním postavám?

V této  kapitole  uvádím především kvantifikaci  toho,  jak  dívky a  chlapci 

charakterizují  hlavní  postavy  pohádky  genderově  standardní  a  nestandardní. 

V rozhovoru jsem se vždy zeptata dítěte, jaká myslí že je hlavní postava a poté, jsem 

se zeptala jak to poznalo. Snažila jsem se tak dopátrat ke zdůvodněním jednotlivých 

charakteristik.  Což,  jak  se  ukázalo,  je  podstatné,  protože  důvod  proč  jednomu 

chlapci připadá že je princezna hodná, bylo že se usmívá a druhému protože je slabá. 

A tyto  rozdílná  odůvodnění  ukazují  na  používání  různorodých  strategií  vnímání 

postav dětmi. Viz tabulka č. 5 v příloze. 

Jarmila – hlavní ženská postava standardní pohádky

Děvčata označila Jarmilku jako hodnou 4x a jako hezkou také 4x. A z toho 

byla  třikrát  Jarmila  označena  oběmi  charakteristikami  najednou.  Jedenkrát  ji 

označila  jako  chytrou  a  to  ve  spojení  s charakteristikou,  že  je  Jarmilka  hodná. 

Děvčata ze 3/5 nevědí, podle čeho poznaly Jarmilčiny charakteristiky. Důvody proč 

to  tak  bylo,  vidím dva.  Zaprvé,  děvčata  mohla  být  bezradná  protože  nevědí  jak 

důvod nazvat. Odpověď „nevím“ tedy slouží jako únik ze situace. Druhý důvod je, 

že k otázce přistoupila děvčata intuitivně. Tedy, že k přiřazení charakteristik došlo 

na základě prvotního určení Jarmilky jako pozitivní  ženské postavy. K té se tyto 

vlastnosti následně připojí automaticky. Základem je tedy genderový řád.

Jedno děvče považuje Jarmilku jako hodnou, protože v pohádce není aktivní. 

Druhé děvče považuje Jarmilku jako hodnou, protože se usmívala. 

Chlapci  ze  2/5  označili  Jarmilku  jako  hodnou,  protože  je  slabá.  Stejným 

poměrem označili chlapci Jarmilku jako hodnou, protože se usmívala. Jeden chlapec 
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Jarmilku považuje za hodnou, protože nebyla aktivní.  Jeden chlapec neví, jak by 

odůvodnil, že si myslí že je Jarmila nejslabší. 

Dětem Jarmila připadá hodná, především pro svoji pasivitu. Pro chlapce byla 

nejsilnějším  projevem  pasivity  Jarmilčina  slabost.  Děvčata  Jarmilu  vnímaly 

především ve  dvou spojených,  až  podmiňujících  se  charakteristikách,  tedy  že  je 

krásná a hodná.

Kuba – hlavní mužská postava standardní pohádky

Děvčata označila Kubu jako hodného 4x a jako statečného 2x. Jedenkrát byl 

označen pouze jako statečný, jedenkrát byl označen jako statečný a zároveň jako 

hodný.  2/5  děvčat  jako  odůvodnění  uvedlo  zachránění  Jarmilky.  A  2/5  děvčat 

nevědělo, jak odpověď odůvodnit. 

Chlapci označili Kubu jako hodného 4x, jako šikovného 2x, jako statečného 

2x, jako pracovitého 2x a jako inteligentního 1x. 3/5 chlapců odpověď odůvodnilo 

tím, že zachránil princeznu, což spadá do kategorie aktivita. 3/5 chlapců odpovědělo 

tak,  že  si  Kuba  poradil  s rytířem  a  odkazem  na  jeho  fyzickou  sílu.  Většina 

odůvodnění se týkala charakteristiky, že je Kuba hodný. Jedenkrát se odůvodnění 

vztahovalo k tomu, že je Kuba statečný. A jedenkrát se vztahovalo k charakteristice 

šikovný. 

Pro  děti  se  Kuba  v druhé  dimenzi  projevuje  bezezbytku  aktivně.  To  se 

projevilo v zastoupených kategoriích u děvčat i chlapců. 

Běta – hlavní ženská postava nestandardní pohádky

Děvčata označila Bětu 4x jako hodnou a také jako silnou. A dále byla vždy 

jedenkrát označena jako šikovná, milá a jako ta, co nikomu neublížila. Odůvodnění 

děvčat  se  vždy  vztahovalo  k té  charakteristice,  že  je  Běta  hodná.  3/5  děvčat 

argumentovaly tím, že zachránila prince. 2/5 děvčat nevědělo, jak argumentovat svůj 

názor, že je Běta hodná. 
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Chlapci označili Bětu 4x jako hodnou. Dále pak vždy jedenkrát byla Běta 

označena jako: odvážná, zamilovaná, silná, statečná a krásná. Chlapci jako důvod 

proč si myslí že je Běta hodná, uvedli 2x že zachránila prince. A také 2x uvedli, že 

je to proto, že má ráda prince. Jeden chlapec uvedl, že je Běta odvážná,  protože 

zachránila prince. Jiný chlapec uvedl, že je Běta statečná, protože zachránila prince 

a také  proto,  že  byla  zamilovaná.  Jeden  chlapec  uvedl  že  je  Běta  krásná, 

s odůvodněním, že má pěkné vlasy. 

U chlapců se odůvodnění vztahují k vícero aktivitám, než u děvčat. Přestože děvčata 

uvedla  k Bětě  šest  charakteristik  (chlapci  sedm),  tak  se  vztahovali  pouze 

k charakteristice  „hodná“  a  to  pouze  5x.  Tedy  na  jedno  děvče  odpovídá  jedno 

odůvodnění. Chlapci se při charakterizaci Běty opírali o její činy, dívky o to že je 

hodná.

Běta dětem připadá hodná především pro svojí aktivitu – 4x. Dále také pro 

svou zamilovanost. Tedy, Bětina zamilovanost ji vedla pohádkou k tomu, aby byla 

hybatelkou  děje  a  zachránila  prince.  Její  vztahovost  ústí  do  akce.  Jiná  podobná 

vztahovost u jiné postavy v pohádce přítomná nebyla. 

Krasomil – hlavní mužská postava nestandardní pohádky

Děvčata  označila  Krasomila  5x  jako  hodného  a  1x  jako  hezkého. 

Odůvodnění, podle čeho děvčata poznala, že je Krasomil hodný, lze rozdělit do třech 

kategorií. Dvakrát jako odpověď zaznělo, že se usmívá. Jedenkrát byla odpověď, že 

Krasomil nikomu nic neudělal. Jedenkrát zaznělo odůvodnění, že bez Krasomila by 

pohádka neskončila.  Jedenkrát  byl označen Krasomil  jako hodný a odůvodněním 

bylo jeho pěkné jméno a oblečení.

Chlapci  označili  Krasomila  5x jako hodného, 2x jako hezkého a 1x jako 

zamilovaného.  Odpovědi  chlapců,  podle  čeho  zjistili,  že  je  Krasomil  hodný,  lze 

rozdělit  do  dvou  typů.  První  je  vztahovost,  které  odpovídají  tři  odpovědi.  Jde 

o argumenty,  že  se  Krasomil  usmívá,  že  se  mají  s Bětou  rádi  a  že  je  hodný na 

všechny. Druhý typ odpovědi, na to jak chlapec pozná že je Krasomil hodný, bylo že 
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nic neudělal. Další argumenty jsou, že Krasomil hezký a má pěkné jméno. Jedenkrát 

chlapec řekl že je Krasomil zamilovaný, argumentovat ale nechtěl. 

Krasomil dětem připadá hodný, především pro jeho vztahovost, která není 

vždy apriori  pasivního rázu.  V jednom případě Krasomilova vztahovost  odkazuje 

k aktivitě. Jde o vyjádření jeho vztahu k Bětě, což slouží jako zdroj její akce. A i 

když  jeho  vztahovost  přímo  v pohádce  do  akce  neústí,  domnívám  se,  že  dítě 

o Krasomilovi  jako  aktivním  uvažuje,  protože  akce  Běty  je  podmíněná  jeho 

vztahem.

3.6 Shrnutí závěrů

Z rozhovorů vyplývá, že děti obecně měly s akceptací genderově netradiční 

pohádky potíže. K pohádkám se vztahovaly odlišným způsobem. Ovšem, přestože 

se způsoby vztahování lišily, dají se vypozorovat určité tendence u dívek i chlapců.

Chlapci  reagovali  na  změnu  dynamiky  genderově  netradiční  pohádky 

aktivnějším  způsobem,  respektive  s  výkladem  děje  pohádky  pracovali  více  než 

děvčata,  což  se  projevilo  největším  nárůstem chybovosti  v  odpovědích  chlapců. 

To může znamenat, že pro ně pohádka byla problematičtější než pro dívky, které 

častěji  odpovídaly  v  souladu  s  příběhem  a  tedy  méně  chybovaly.  Chlapci  měli 

tendenci  si  děj  přizpůsobovat  tak,  jak  to  bývá  ve  standardních  pohádkách.  To 

odpovídá strategii kognitivní disonance. Jev kognitivní disonance jsem blíže popsala 

v kapitole „Analýza dějových zlomů". Děvčata chybovala o něco méně než chlapci. 

Také pro ně ale byla tato nestandardní pohádka v jistém smyslu náročnější. Jedna 

dívka  zcela  odmítla  o  těchto  dějových  zlomech  mluvit,  zatímco  u  standardní 

pohádky jí to nevadilo. Druhá dívka odmítla mluvit o druhém zlomu. Rozhovor byl 

pro  ně  zřejmě  příliš  ohrožující  a  tak  se  mu  chtěly  raději  vyhnout,  než  se 

konfrontovat.
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Některé děti obhajovaly nemožnost změny dynamiky příběhu standardního 

i nestandardního genderovou komplementaritou.  Jinými slovy, že není možné aby 

ženu zachránila  žena,  protože ze z záchrany vyplývá vztah a z toho dále svatba. 

Dokládá  to,  že  děti  tedy  přemýšlí  ve  schématech,  k  genderově  nestandardní 

přistupují  v  tomto  ohledu  kriticky,  je  to  z  jiného  úhlu  doložení  rozdílného 

zpracovávání obou pohádek. Manželství mezi lidmi stejného pohlaví vnímají jako 

nemožné, vtipné nebo odporné. Jedna dívka se při popisu tohoto důvodu znechuceně 

zatvářila a řekla „fuj“. Jiná se zase dlouze smála. Zmíněné projevy mají jiný zdroj 

svého afektu, ale společně ukazují na genderovou kompatibilitu. Gender zde funguje 

jako organizační princip, který je povýšen nad jiné parametry příběhu.

Při  rozhovoru  o  nestandardní  pohádce  chlapci  i  děvčata  působili  výrazně 

váhavěji, odpovídali často po odmlkách. To se projevilo v rozhovorech o dějových 

zlomech i postavách.

Děvčata projevila bohaté slovní označení postavy pouze u ženské postavy 

v nestandardní pohádce. Tento typ hlavní postavy byl pro ně bezesporu významný, 

protože si získal u dívek největší množství typů a počtů charakterů. Při popisu jedno 

děvče popsalo postavu charakteristikami  genderové role  ženské,  které  v pohádce 

zmíněny ale nebyly. Popsala ji jako milou a hodnou, u většiny děvčat ale chyběly 

charakteristiky (kromě toho že je silná), které souvisí s mužskou genderovou rolí. 

Genderový řád v tomto případě byl silně ohrožen a dívky jednaly komplementárně a 

selektivně.  Co  bylo  potřeba  doplnily  a  zrušily.  Může  to  také  být  proto,  že  tuto 

postavu  dívky vnímaly  jako aktivní,  což  se neshoduje  s  její  genderovou rolí.  K 

identifikaci dívek s touto postavou došlo pouze v jednom případě, je tedy jen slabá. 

Dívky tedy na ženskou postavu silně fantazírovaly, ale jen málo se s ní ztotožňovaly. 

Důvodem  takové  reakce  je,  že  mlynářka  děvčata  oslovuje,  ale  nechtějí  nebo 

nemohou se s ní ztotožnit. Neodpovídá genderové roli takže se s ní neztotožní, ale 

snaží se vyrovnat tak, že ji různě popisují. V tomto kontextu se postava mlynářky 

jakožto  genderově  netypické  ženské  hrdinky  pro  dívky  ukázala  jako  poměrně 

neatraktivní.
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Děvčata  k  ženské  postavě  ze  standardní  pohádky  neměla  téměř  žádné 

fantazie, zato v této kategorii proběhla nejsilnější identifikace ze všech uvedených. 

Děvčata postavě nepřidávala fantazijní charakteristiky, zato ji velmi přijala za svou. 

Dalo by se to odůvodnit  tak,  že tento typ postavy je jim důvěrně znám, protože 

naplňuje  genderovou  roli.  Poskytuje  tedy  bezpečný  prostor  pro  automatickou 

identifikaci, bez potřeby komentářů. Ženská postava v pohádce je pro děti atraktivní 

pokud je hezká a pasivní. U této postavy ovšem jedenkrát u děvčat i u chlapců byla 

doplněna  charakteristika,  že  je  princezna  chytrá.  Toto  je  zajímavé,  protože 

v pohádce  neudělala  nic,  čím  by  tuto  charakteristiku  potvrdila.  Navíc  tato 

charakteristika není ani součástí genderové role pozitivní ženské postavy. Tento fakt 

nasvědčuje  tomu,  že  genderové  stereotypy  se  v  této  skupince  dětí  neprosazují 

stoprocentně. Názory dívek i chlapců jsou u této postavy ovšem nejjednotnější.

Děvčata  věnovala  vykreslení  charakteru  mužské  postavy  ze  standardní 

pohádky spíše  méně pozornosti.  Z  uvedených třech  charakteristik  zmínila  pouze 

jednu  a  všechna  odůvodnění  směřovala  k  zachránění  princezny.  I  zde  se  opět 

potvrzuje  silná  identifikace  s  ženskou postavou  ze  standardní  pohádky,  přestože 

charakterizují  jinou  postavu,  Jarmilka  je  pro  ně  pořád  v  popředí.  Postavu  děti 

označují jako aktivní.

Zajímavé  je,  že  u  mužské  postavy  v  nestandardní  pohádce  měli  dívky 

i chlapci fantasií k charakteru nejméně a byly nejchudší. Vysvětluji si to tak, že tento 

typ hlavní postavy ze čtyř uvedených je nejméně obvyklý. Tedy nejvíce ohrožoval 

představu  mužské  genderové  role.  Chlapci  se  s  touto  postavou,  kromě jednoho, 

neidentifikovali  a  označili  ho  jako  pasivního.  Mužská  postava  zde  ztrácí  svou 

atraktivitou,  protože  je  pasivní  a  ženská  postava  ji  získává,  protože  je  aktivní. 

Kupříkladu u jednoho chlapce  se projevila  kognitivní  disonance v té  podobě,  že 

uvedl  jako  identifikační  postavu  kováře,  která  v pohádce  nebyla,  ale  splňuje 

mužskou genderovou roli. Jde tedy o popření, protože chlapec nerespektoval realitu 

pohádky a příběh si vytvořil tak, aby pro něj nebyl ohrožující. 

Co se týče chlapců, ti ženskou postavu genderově standardní vnímali nejvíce 

jako  slabou.  Což  si  lze  vysvětlit  tak,  aby  mohla  být  v rámci  komplementarity 
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genderového řádu mužská postava silná, musí být ženská postava slabá. Prokazuje 

se  zde  genderová  polarizace,  na  kterou  poukazuji  v  teoretické  části.  Chlapci  ve 

standardní pohádce označili  hlavní postavy výrazně vyšším počtem charakteristik 

než  děvčata.  Zároveň  také  než  bylo  v  pohádce  explicitně  řečeno.  Tak  udělali 

nezávisle na pohlaví hlavní postavy. Dalo by se to zřejmě vysvětlit zaujetím chlapců 

standardní pohádkou, známé schéma jim dodalo pocitu jistoty při vyprávění. Tento 

způsob  struktury  pohádky  je  jim  známý,  poskytuje  jim  srozumitelný  obraz 

k identifikaci. Ta ovšem u chlapců proběhla u obou pohádek ve stejné míře, tedy 

2/5, takže se zřejmě neukazuje propojení mezi identifikací a mírou fantazírování nad 

charakterem hlavní postavy. 

Chlapci  se  k  mužské  postavě  ze  standardní  pohádky  vztahovali  jako 

k nejaktivnější postavě ze všech. Získala od nich také nejvíce charakteristik, které 

odpovídají  mužské  genderové  roli  a  chlapci  se  s  ní  často  identifikovali. 

Nevyvolávala u nich tendence vzdoru, ani odstupu, jak tomu bylo u mužské postavy 

z nestandardní pohádky. 

Chlapci ženskou postavu z genderově nestandardní pohádky označují  jako 

hlavní a aktivní,  na rozdíl  od postavy mužské.  Charakterizují  ji  ovšem aktivními 

i pasivními charakteristikami a další rozpor je, že ji neoznačují jako nejdůležitější 

postavu v pohádce, většinou tak označí pasivní postavu prince. Tyto fakta naznačují, 

že chlapci chtějí vidět prince i mlynářku v takové pozici, která jim není nepříjemná. 

Jde tedy o další příklad projevení kognitivní disonance, domnívám se, že má hlubší 

podobu,  tedy  jako  obranný  mechanismus  racionalizace.  Pro  tato  tvrzení  ovšem 

nemám ve svém výzkumu potřebná data. 

Děvčata  a  chlapci  vykazovali  ve  vztahu k  postavám i  ději  ve  standardní 

pohádce  výrazně  vyšší  jednotnost.  V  nestandardní  pohádce  chlapci  projevovali 

nelibost k postavám opačného genderu, což se projevovalo zdůrazňováním slabosti 

ženských  postav  a  také  neuvedením  pozitivních  charakteristik  ženských  postav, 

které  ale  spadají  do mužské genderové role.  Na rozdíl  od děvčat  neuváděli  jako 
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důležité postavy v pohádce osoby druhého pohlaví a také přiřazovali větší množství 

charakteristik  k  mužským  postavám.  V  případě,  že  chlapci  cítili,  že  je  jejich 

postavení ohroženo genderově netradičním princem, příběh zpracovali tak, aby pro 

ně byl akceptovatelný. 

Chlapci i dívky se vyrovnávali v konfrontaci s protichůdnými názory pomocí 

kognitivní disonance. Děti se tak vyrovnávají s pocitem snížení sebeúcty a uchylují 

se k individuálním kognitivním strategiím. Děti genderově netradiční příběh často 

popřely tím, že ho prezentovaly jako tradiční, což se projevilo především u chlapců 

jako chybovost při zkoumání dějových zlomů.

Dívky se v několika případech s netradičním příběhem vyrovnaly tím,  že 

o něm  odmítly  mluvit,  což  lze  považovat  za  pasivní  vzdor  a  účinnou  strategii 

vyrovnání se s příběhem který ohrožuje jejich sebeúctu. 

Dalším  organizačním  principem  platným  pro  obě  skupin  byla  genderová 

komplementarita. Kde genderový řád nedovoluje aby se zachraňovali vzájemně lidé 

stejného pohlaví, protože by se poté nemohli spolu oženit. Působí zde jako zpětná 

kauzalita. 

Ačkoliv příslušnost k pohlaví není jediným faktorem který ovlivňuje sociální 

stratifikaci, z výzkumu vyplývá, že jde o faktor důležitý pro nahlížení na mužské 

a ženské vzory, na jejich aktivity a postavení.

V  teoretické  části  jsme  se  dozvěděli,  že  předškolní  dítě  ještě  mnohému 

nerozumí, a tak neumí realitu správně interpretovat. Když se mu realita, potažmo 

pohádka, jeví  jako nesrozumitelná,  vysvětlí  si  jí  tak,  jak umí.  Jinými slovy, dítě 

předškolního věku ignoruje informace, nebo si je přetváří tak, aby mu nepřekážely 

a nekomplikovaly  pohled na svět.  To je  v  rozhovorech možno identifikovat  jako 

kognitivní disonanci, která vede k individuálním strategiím, kterými se děti snaží 

pohádku  uchopit.  Samotné  kognitivní  individuální  strategie  dětí  nahlížení 

na genderově netradiční pohádky nejsou v mně dostupné literatuře známé. Z toho 

důvodu  není  tento  výzkum  podložen  konkrétními  poznatky  z  jiných  výzkumů. 
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Pozornost  jsem  tedy  věnovala  zachycení  obecným  zákonitostem  a  obraným 

mechanismům, které děti v konfrontaci s netradiční pohádkou používají. 

Pohádky jsou zpravidla genderově stereotypní, mužským postavám poskytují 

více  možností  než ženským,  ty  tedy upozaďují.  Takový standard pohádek,  který 

jsem popsala v teoretické části, měl u dětí z mého výzkumu také přednost. Orientace 

dětí na pohádkové postavy koresponduje s poznatky z odborné literatury. 

Z  výsledků  lze  také  vysoudit,  že  pohádka  je  jedním  z  řady  genderově 

socializačních faktorů. Přestože jsou v pohádce dětem poskytnuty alternativní vzory, 

děti  na  tuto  možnost  nepřistoupí.  Obzvláště,  pokud  jsou  tyto  vzory  ve  velkém 

nesouladu  se  zažitými  schématy,  jako  se  domnívám,  že  tomu  bylo  v  případě 

pohádky O statečné mlynářce.  Pohádka měla záměrně tvořit  určitý  kontrast  čistě 

genderově nestandardním pohádkám, nešla tedy ve své rigiditě na půl cesty, hlavním 

cílem  nebylo  ji  přijmout,  ale  vyprovokovat  děti  k  přemýšlení.  Genderově 

nestereotypní pohádky mohou hrát svou socializační úlohu v tomto procesu, pokud 

budou podpořeny stejným přístupem také jinými socializačními faktory. 
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4. Závěr

V  této  práci  jsem  se  snažila  shrnout  poznatky,  které  se  vyjadřují 

k problematice  vztahu  genderu  a  pohádek  a  které  odborná  literatura  poskytuje. 

Poukázala  jsem  na  pohádku  jakožto  žánr  a  jeden  z  podstatných  socializačních 

činitelů, způsob myšlení předškolního dítěte a teorie genderové socializace. 

Cílem mého výzkumu bylo zjistit  hlavní  kognitivní  strategie  předškolních 

dětí k genderově tradičním a netradičním pohádkám. Následně jsem se snažila najít 

mezi postoji dětí k pohádkám odlišnosti. Zkoušela jsem zjistit míru akceptace dětí u 

genderově netradiční pohádky a dále odlišnosti ve vnímání hlavních postav pohádek. 

Vycházela  jsem z toho,  s  jakými  postavami se děti  identifikují,  jak je  vnímají  a 

charakterizují.  Výsledky o pohádkách genderově tradičních sloužili  jako materiál 

pro srovnání,  na jehož  základě  se daly vysledovat  specifika  reakcí  na  genderově 

netradiční pohádky. Ve výzkumu se v několika podobách prokázal jev kognitivní 

disonance, což je strategie, kterou děti aktivně používají, když se setkají s pohádkou, 

která se odlišuje od jejich zažitého schématu.

Domnívám se, že cíle mé práce se naplnili, ale nová témata se otevřela. Bylo 

by zajímavé porovnat, zda by děti podobným způsobem vnímali bajku, povídku, což 

jsou žánry, se kterými předškolní děti nemají tolik zkušeností a tak se domnívám, že 

ani vytvořených schémat, skrze které by k nestandardnímu příběhu přistupovali tak 

kriticky jako k pohádce.

Zajímavým  zjištěním  pro  mne  bylo,  že  děti  při  rozhovoru  výrazně  lépe 

reagovaly,  když  při  něm mohly  používat  vytvořené  postavičky  z  pohádky,  jako 

zástupné předměty. Domnívám se, že dětem rozhovor ulehčovaly a také vydržely tak 

v rozhovoru déle.

Osobně pro mě bylo vypracování práce velmi přínosné. Získala jsem celou 

řadu nových poznatků, které pro mě byli velmi zajímavé a pročetla si knihy, které 

mě nejednou pohltily až tak, že jsem zapomínala na čas. 

53



Mým cílem nebylo do této problematiky  přinést  něco nového. Pouze zde 

konstatuji  známá fakta  z  české  a  zahraniční  literatury  a  dávám je  do souvislosti 

s českým prostředím. 

Mým cílem také nebylo označit genderově standardní pohádky jako apriori 

špatný nástroj  socializace,  nebo jim ubírat  jejich  hodnotu.  Spíše jsem zde chtěla 

poukázat na některé důsledky působení této pohádky, které si myslím nemusí být 

zřejmé. Pohádky genderově standardní i nestandardní jsou pouhým výtvorem lidské 

kultury, nás samých, nemohou mít tedy jiný vliv než mají ostatní kulturní produkty. 
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6. Přílohy

1. pohádky využité ve výzkumu

Pohádka O statečném kováři

Za devatero horami a devatero řekami žil jeden starý král, který měl dceru 

Jarmilku. Jarmilka byla moc hezká, měla dlouhé blonďaté vlasy a velké modré oči. 

Nosila bílé šaty se závojem a zlatou korunku. Král věnoval Jarmilce tu největší péči 

a  tak  princezna  rostla  jako  z vody  a  stávala  se  z ní  pořád  krásnější  a  krásnější 

princezna.

Jednoho  dne  přijel  na  zámek  Černokněžník,  aby  požádal  krále  o  ruku 

princezny Jarmilky. Král samozřejmě nesouhlasil, protože věděl, že Černokněžník ji 

nechce za ženu, protože by jí měl rád, ale protože měl jen zájem o její krásu. Řekl 

tedy Černokněžníkovi, že mu Jarmilku za ženu nedá. To Černokněžníka rozčílilo a 

králi řekl: „Toho budeš litovat králi.“ A odjel z království zpět do svého hradu v 

temných lesích. 

Od toho dne se král moc nevyspal. Věděl, že Černokněžník je zlý a udělá 

všechno  proto,  aby  dosáhl  svého.  Nechal  tedy  zdvojnásobit  stráže,  aby  byla 

princezna v bezpečí. Jedné noci se ale stráži nepodařilo komnatu princezny Jarmilky 

uhlídat  a  Černokněžníkovi  se  podařilo  princeznu  unést.  Ráno  bylo  obrovské 

pozdvižení a král byl velice smutný. V království byly vyvěšeny černé prapory a 

držel se smutek. Král nechal vyhlásit, že komu se podaří přivést princeznu zpátky, 

tak ji dostane za ženu. 

Jednoho  dne  se  zpráva  o  unesené  princezně  donesla  i  k  mladému 

kovářskému učni  Kubovi.  Kuba byl  velice  šikovný a  mistr  kovář  si  ho  nemohl 

vynachválit, jak je Kuba silný a jde mu práce od ruky. Když se Kuba o princezně a 

odměně dozvěděl, neváhal ani chvilku a rozhodl se, že se vydá princeznu osvobodit. 

Všichni se mu smáli a říkali mu: „Ty, že zachráníš princeznu, když se to nepodařilo 

ani  těm  nejstatečnějším  princům?“  Jenže  Kuba  si  nedal  říct.  Nabídka  krásné 

princezny se přece nedala odmítnout.
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A tak si vzal svoje velké kovářské kladivo a vydal na cestu. Netrvalo dlouho 

a Kuba dorazil  k černému hradu, kde Černokněžník skrýval  princeznu.  Kuba do 

hradu vstoupil a vešel do hlavního sálu. V sále seděl Černokněžník a podíval se na 

Kubu a řekl: „Co tu pohledáváš?“ 

„Přišel jsem zachránit princeznu,“ odpověděl Kuba. 

“Jak ale jistě víš, princezna je moje,“ řekl Černokněžník „Ale dám ti šanci ji 

získat. Dostaneš úkol, který musíš splnit. Přijímáš?“

„Přijímám“, řekl Kuba. 

„Dobrá.  Musíš  si  vybojovat  klíč  od  komnaty,  kde  je  zamčená  princezna. 

Nejdřív musíš přemoci Černého rytíře, který klíč hlídá.“ 

Kuba šel tedy dolů do sklepa, kde měl být klíč, a spatřil rytíře. Rytíř opravdu 

naháněl hrůzu, byl veliký v ohromném černém brnění a v ruce měl obrovský meč.

Kuba se ho ale nebál a řekl: „Pusť mě dovnitř“. 

Na to se rytíř jen zasmál a zvedl meč a už se chystal Kubu seknout. V tom 

Kuba rychle vytáhl svoje velké kovářské kladivo a vší silou praštil rytíře do nohy. 

Byla to taková rána, že to rytířovi promáčklo brnění až na kost. Rytíř zasténal a meč 

mu vypadl  z ruky. Tak se Kuba napřáhl  znova a praštil  kladivem rytíře  do jeho 

druhé nohy. Byla to snad ještě větší rána než ta první. To už rytíř nevydržel stát a 

svalil se na zem a jen naříkal. 

Kuba tedy otevřel dveře a vstoupil. A koho neviděl, Černokněžníka, který 

tam stál a před sebou měl dvě truhly. 

„Dobrá, měl jsi štěstí,  ale ještě nejsi  u konce,“ řekl. „Mám tu dvě truhly. 

V jedné je klíč od princezniny komnaty a ve druhé je zlato. Můžeš si vybrat jenom 

jednu z nich,“ řekl a truhly otevřel. A opravdu, v jedné z nich byl jen malý klíč a 

druhá byla plná zlata. V truhle se zlatem bylo tolik peněz a šperků, až z toho Kubovi 

oči  přecházely.  „Dobře  si  to  rozmysli,“  řekl  Černokněžník  Kubovi,  „podívej  se, 

kolik bohatství by sis hned mohl odnést domů“. Kuba se na truhlu chvíli díval a 

představoval si, jak by se vrátil domů bohatý a do smrti by už nemusel pracovat. 

Černokněžník si  už myslel,  že  má vyhráno,  protože takové hromadě zlata  nikdo 

neodolá, natož chudý kovář. Kuba se ale podíval na Černokněžníka a řekl: „Mě ale 
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tvoje bohatství nezajímá,“ a vzal do ruky truhlu s klíčem. V tom okamžiku jakoby se 

Černokněžník vypařil. 

Kuba vzal klíč a utíkal nahoru do věže, kde byla vezněná princezna Jarmilka. Když 

otevřel dveře, princezna se mu vrhla kolem krku a políbili se. Ihned se vydali zpět 

do království, kde všichni začali oslavovat. Největší radost ze všech měl král, že se 

mu dcera vrátila. Jak slíbil, tak udělal a dal Kubovi princeznu Jarmilku za ženu a půl 

království  k  tomu.  Vystrojila  se  tedy  ohromná  svatba  a  jestli  Kuba  s Jarmilkou 

nezemřeli, žijí tam šťastně až dodnes.

O statečné mlynářce

Za devatero řekami a devatero horami žil  byl král  s královnou, kterým se 

jednoho dne narodil syn. A nebyl to syn ledajaký, byl to syn velice krásný a tak mu 

dali jméno Krasomil. Jak čas utíkal, Krasomil rostl a rostl. A je nutno říci, že rostl 

jako z vody. A co bylo důležitější, rostl  čím dál tím víc  do krásy.  Chodil  pořád 

pěkně upravený v pěkném oblečení, které neměl nikdy špinavé.

Jednoho dne se dozvěděla o Krasomilově kráse sobecká královna Beatrice. 

Přestože byla královna Beatrice velmi zlá, byla také velice hezká. Dá se říci, že byla 

překrásná. Manžela ale neměla, protože s ní nikdo nemohl vydržet, jak moc byla zlá. 

Královna  Beatrice  byla  tak  zahleděná  do sebe,  že  se  považovala  za  nejkrásnější 

bytost na světě. Když se ale jednou doslechla, že v jednom království žije krásný 

princ Krasomil, který je každým dnem krásnější, dostala zlost. To, že se o nějakém 

princi říká, že je nejhezčí na světě, ji moc rozzlobilo.  Tak ji jednoho dne napadl 

plán, jak by mohla být opět nejkrásnější na světě, že nechá prince unést. Přemluvila 

jednoho draka, aby prince unesl a někde uvěznil. Drak udělal, co královna chtěla a 

jednoho dne doletěl do království a prince unesl a odnesl ho do skal, kde ho strčil do 

jedné jeskyně.

Král s královnou byli moc nešťastní, když se dozvěděli, co se stalo. Týden se 

držel smutek, kdy všichni plakali. Král dlouho neváhal a nechal vyhlásit do širokého 

kraje, že za osvobození prince nabízí jeho ruku. Je jasné, že mnoho princezen by 

mělo o princovu ruku zájem, ale neměly dost odvahy na to, aby se vydaly prince 
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hledat a osvobodit. Byl to úkol až moc nebezpečný a nikomu se bojovat s drakem 

nechtělo. 

Až jednoho dne se zpráva o uneseném princovi donesla do jednoho starého 

mlýna,  kde žil  mlynář  se svojí  dcerou Bětou.  Mlynář už byl starý, tak mu Běta 

v mlýně musela pomáhat. Bylo to velmi pracovité děvče a šla jí práce od ruky. Měla 

takovou sílu, až se tomu sám mlynář divil, kolik pytlů zvládne Běta unést. Když se 

Běta o uneseném princi dozvěděla, řekla si, že se pokusí prince osvobodit, ničeho se 

totiž nebála a kdo by si nepřál dostat krásného prince za muže? Do ranečku ji otec 

zabalil zbytek domácího chleba, dal ji několik dobrých rad a popřál ji šťastnou cestu. 

Putovala dlouho a dlouho, až jednoho dne konečně dorazila k drakovi, který hlídal 

jeskyni, kde byl zajatý princ Krasomil. Běta přistoupila k sedmihlavému drakovi a 

řekla:  „Draku,  pusť prince,  kterého tady vězníš,  nebo s tebou zatočím.“  Drak se 

začal smát: „Tebe bych se měl bát, ty chudá mlynářko?“ A už se shýbal, aby vzal 

Bětu  do tlamy.  V tom Běta  vyskočila  a  uhnula  na  stranu,  takže  ji  drak  netrefil. 

V tom ale na Bětu zaútočila druhá drakova hlava, ale Běta byla zase rychlejší a zase 

uskočila. A tak to šlo dál a dál. Běta různě přeskakovala od jedné drakovy hlavy ke 

druhé a přitom mu lezla po krcích a přeskakovala z jednoho krku na druhý. Drak se 

po ní všemožně oháněl všemi sedmi hlavami a pokoušel se jí schlamstnout. Běta 

byla ale rychlejší než drak a měla spoustu síly. A hlavně měla dobrý trénink z lezení 

po stromech, takže pro ní nebyl problém se po drakovi prohánět, tak, jak byla zvyklá 

z větví stromů. Drak se rychle unavil a navíc zjistil, že se vůbec nemůže hýbat. Měl 

totiž všech sedm krků do sebe zamotaných a zauzlovaných z toho, jak se po Bětě 

oháněl. Proto drakovi nezbylo nic jiného než bezvládně ležet a jen lapat po dechu.

Běta tedy draka obešla a dostala se k jeskyni, kde byl zajatý princ. Vstoupila do 

jeskyně  a  uviděla  královnu  Beatrice.  Královna  Bětě  řekla:  “Vím,  že  jsi  přišla 

zachránit prince. A protože se mi líbíš, jak jsi odvážná, dám ti šanci ho osvobodit. 

Princ je uvězněný dole v jeskyni, ale je tam tma a bez světla je nemožné se tam 

dostat.  Dostaneš tedy úkol,  ve kterém musíš uspět,  dám ti  na výběr mezi dvěmi 

věcmi.  Jednou z nich je  bedna plná  peněz  a  druhá je  svíčka.  Dobře si  obě věci 

prohlédni,“ řekla královna a v duchu si myslela, že Běta penězům neodolá, protože 

pochází z chudého mlýna. Běta si bednu s penězi prohlížela a myslela na to, jak by 
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mohla tatínkovi  postavit  nový mlýn a že by už nemuseli  tolik  pracovat.  Byla to 

velmi  lákavá  nabídka,  jenže  Běta  pořád  myslela  na  prince.  A  když  se  jí  tedy 

královna zeptala,  co  si  vybrala,  řekla, že  svíčku, a  vzala  ji  do ruky.  V tu  chvíli 

královna zmizela ve tmě a nebylo po ni vidu ani slechu. Běta se tedy vydala s hořící 

svíčkou dolů do jeskyně,  kde byl princ.  Když ji  uviděl,  vrhl se jí  kolem krku a 

políbili se. Vyběhli nahoru z jeskyně ven a vydali se zpět do království.

Když do království  dorazili,  vypukla  neskutečná  sláva  a  král  s královnou 

samým štěstím plakali,  že  Krasomila  zase vidí.  Celé království  bylo na nohou a 

oslavovalo, že je princ zpátky. Král splnil svůj slib a dal Bětě prince Krasomila za 

muže  a  ještě  půl  království  k tomu.  Uskutečnila  se  tedy  velká  svatba  a  Běta  s 

Krasomilem žili šťastně a spokojeně až do smrti.

2. postavičky
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3. Otázky použité ve výzkumu

Nestandardní pohádka:

- Která z postav v pohádce je nejdůležitější?

- Jak jsi to poznal/a?

- Kým v pohádce by jsi chtěl/a být?

- A proč?

- Jaká je mlynářka Běta?

- Jak/podle čeho jsi to poznal/a?

- Jaký je princ Krasomil?

- Jak/podle čeho jsi to poznal/a?

- Nebylo to náhodou tak, že ten drak unesl spíš princeznu?

- A proč?

- Znáš nějakou pohádku kde drak unese princeznu?

- Nebylo to náhodou tak, že draka přemohl princ/kovář?

- A proč?

- Znáš nějakou pohádku kde draka přemůže princ?

Standardní pohádka:

- Která z těch postav v pohádce je nejdůležitější?

- Jak jsi to  poznal/a?

- Kým v pohádce by jsi chtěl/a být?

- A proč?

- Jaký je kovář Kuba?

- Jak/podle čeho jsi to poznal/a?

- Jaká je princezna Jarmilka?

- Jak/podle čeho jsi to poznal/a?
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- Nebylo to náhodou tak, že černokněžník odnesl toho prince?

- A proč? 

- Znáš pohádku, ve které byl unesen princ? 

- Nebylo to náhodou tak, že jí zachránila její kamarádka?

- A proč?

- A znáš nějakou pohádku, ve který by holka někoho zahránila?

4. tabulky dějových zlomů

Tabulky naleznete na následjících stranách.

64



Tabulka 
Chlapci- 
Standardní 
Pohádka- zlomy

A nebylo to 
náhodou tak, že 
černokněžník odnesl 
toho prince?

A proč? A znáš nějakou 
pohádku, ve který 
byl unesený kluk a 
né holka?

Nebylo to náhodou 
tak, že ho 
zachránila jeho 
kamarádka?

A proč? No a znáš nějakou 
pohádku, ve který 
by holka zachránila 
kluka?

JO - Já nevim, ale 
princeznu spíš.
- Princeznu chtěl.

- Ne ne, dyť je to 
kluk tak…
- Prince ne, protože 
on je kluk. Ten by ho 
přemoh, ale holka by 
ho nepřemohla.
- Prostě proto, že ona 
je slabší než kluci. 
- Malinko by se 
bránila, ale pak…
- Pak by přišli o 
království…

- Nevim… - To né ! - Vždyť je to holka a 
holka to by nemohla 
být.
- Protože ona je holka 
a nemohly by jít 
společně. Pak by jí 
zase někdo, něco jí 
zase přepadlo. Ona 
by taky umřela. Ona 
by byla zase slabá. 
On by byl… Třeba, 
on by byl silnější 
zase ještě silnější než 
ona. A ona by… 
Přemohli by jí.  

- Znám jí, ale… Mám 
od ní i hudbu.
- Já jí dlouho neviděl. 
Já jí mám někde, 
ale… 
- Ale oni mysleli, že 
to je rytíř. Ale ona to 
byla rytířka.
- - … (vrtí hlavou)
- : Někde jsem to 
viděl, v pohádce i 
doopravdicky. 
- Poprvé jsem tomu 
nevěřil, ale když jsem 
to viděl, tak jsem 
teda koukal.

MM -Asi jo, nebo ne? Ne, 
ne!

- Protože on jí chtěl, 
on jí chtěl si jí si si 
chtěl brát si jí, on si 
vybral jinou 
princeznu, zlou, jo.
- No, že by byli 
nemůžou oba dva 
kluci.
- Protože oni se oni, 
ee, protože když 
budou spolu, budou 
se smát.

- (pokrčí rameny) Ne! - Protože má hodně 
práce.

- Ale jo,.. 

JJ - Nééééééé! Ha Ha. - Protože by si ho - Néé. - Né. - Ale to se doopravdy - Já neznám.



nevzal za ženu.
- To by ho ani 
neunes.

- Néé. nestane.

OT Ne. - Ne, protože on byl 
pořád s tím králem.
- Hmm, asi ne.
- Ten je těžkej.
(princ)
- Navíc princ musí 
mít u sebe meč, 
princezna ho u sebe 
nemá.

- Ne, jenom 
v pohádce co jste mi 
vyprávěla dřív.

- Já myslím že jo. - Myslím že jo.
(že by to zvládla)

/

HK - Ne. - Protože ten by se 
ubránil.
- … ale třeba 
boxováním a 
kopáním.

- Ne. - No to by nešlo,.. - to by mohlo říznout 
nebo píchnout.

- Jo, třeba tahle.



Tabulka chlapci - 
Nestandardní 
Pohádka -
zlomy

A nebylo to 
náhodou tak, že ten 
drak unesl spíš 
princeznu?

A proč? A znáš nějaké 
pohádky kde drak 
unese princeznu?

A nebylo to 
náhodou tak, že 
draka přemohl muž 
(kovář, kamarád) ?

A proč? A znáš nějaké 
pohádky kde draka 
přemůže princ?

JO -  Prince.
-  Spíš princeznu.

-  Princeznu jedině. A 
pak jí, a pak jí daj, a 
nebo ještě jí taky 
ukradne taky nějaký 
zloduch.

- (kýve hlavou, 
postupně ukáže na 
prstech číslo 4)

-  Ne. -  Protože on je 
slabej. Dyť to není. 
Byla to mlynářka.

-  (kýve hlavou, 
postupně ukáže na 
prstech číslo 3)

MM -  Princeznu! -  Princezna drakovi 
víc chutná.

/ -  Jo. Jo. A bouchl 
kladivem do hlavy. 
(Beatrici) Bum.

- (tluče stále jen 
kladivem Beatrici)

-  Jo, znám. Eee, 
znám pohádku, haló 
bratře a on šel a tam 
byla jedna hrozná 
babice…

JJ - (váhá) -  Noo, draci se živej 
princeznama…(váhá)
- Asi se živí i 
princema.
- Draci se živej 
hlavně princeznami.

-  Jo.
-  O sněhurce.

-  Néééé. -  To bylo v tý druhý 
pohádce že 
vysvobodil. To sem 
nepatří.
-  Protože nemůžou 
být klukovský 
manželé. 

-  To jsou snad 
všechny. 

JV -  Neee. -  Nebylo, on jeho 
uvěznil. 

-  Jooo. -  Ne. Drak: 
„Vypadni.“ (na 
Kubu)

-  Udělala to ta holka. /

JF -  Ne. -  Protože to byl kluk.
-  Protože byl krásnej 
a … poslala ho ta zlá 
královna, chtěla aby 
ona byla krásná.

-  E-hm, Drak 
dvanáctihlavý.

-  E-E (nesouhlas). -  Protože to byla 
holka a byla to Běta.
-  Protože…ééé, byla 
holčičí, byla eště má 
šaty, ..

-  Shreka.



Tabulka děvčata – 
standardní pohádka 
- zlomy

A nebylo to 
náhodou tak, že 
černokněžník 
odnesl toho prince?

A proč? A znáš nějakou 
pohádku, ve který 
byl unesený princ?

Nebylo to náhodou 
tak, že jí zachránila 
její kamarádka ?

A proč? A znáš nějakou 
pohádku, ve který 
by holka někoho 
zachránila?

LS Ne. - Č. by chtěl jenom 
princeznu Jarmilku.
- On jí chce č. za 
ženu.

Ne. Ne. - neporazila by toho 
černýho rytíře.
- Protože je holka.

(kroutí hlavou že ne)

NP -  Ne, - , protože ona se mu 
líbila ta princezna jak 
byla hezká.
-  Protože 
černokněžníkové jsou 
klukové.
-  Proto.

-  Ne. -  Ne. - ( Přitakání 
citoslovcem )
-  Bála.

-  Ne.

BW Ne. To tak nebylo. 
Oni černokněžníci 
unášej jenom ty 
princezny.

-princezny jsou 
některý hrozně milý
- Protože mu může 
sloužit, nebo tak něco 
dělat.

Neznám. Jo! Znám. Nešla. holky se bojí a nikdy 
s tou pálkou nic 
neudělají a kluci jsou 
navíc silnější než 
holky.

- Ne, neznám.
-  No, nevim.
-  Ne-e.

TS E-E. -  je hezká.
- Protože chtěl aby 
byla zlá na krále, 
- čarodějové nechtěji 
prince, ale princezny, 
protože chtěji by 
jejich 
zlato.
- zlej čaroděj si 

-  E-E, znám jenom 
Zlatovlásku.
-  Ne, já znám jenom 
takový ty barbie 
pohádky.

E-E. Protože ta by to 
nezvládla.
ona by nemohla 
porazit černýho 
rytíře, když je tak 
velkej.
Protože neměla nic 
sebou.
-  Protože to by bylo 

Ne.



princeznu si jí za 
ženu a pak jí 
očarovat.

divný a pak by si ta 
princezna pomyslela 
co to je.
-  Protože to by bylo 
divný, kdyby se dvě 
holky spolu oženili.

SP -  Nééééé! Ha ha. -  Fuj. To ha ha ha. 
To by bylo.
-  Protože, protože, 
kluci se zabíjej, oni 
sou zlí na sebe.

-  Já znám pohádku o 
Jeníčkovi a Mařence.

-  Né. -  Nemohlo! Ha.
-  Protože žena ženu 
nezachraňuje.
-  Protože by jí potom 
dostala ha ha snad 
dostala. To je vtip!
-  Protože holka 
holku nezachrání.

-  Nee.



Tabulka děvčata 
-nestandardní 
pohádka - zlomy

A nebylo to 
náhodou tak, že ten 
drak unesl spíš 
princeznu?

A proč? A znáš nějakou 
pohádku kde drak 
unese princeznu?

A nebylo to 
náhodou tak, že 
draka přemohl 
princ/kovář?

A proč? A znáš nějakou 
pohádku kde draka 
přemůže princ?

LŠ -  E-E. - …(jen kouká 
strnule do země)

-  To už nevim.
-  To si nemůžu 
vzpomenout.

-  Ne. - … (krčí rameny) /

MB -  Ne! -  Protože, protože, 
protože ona ona, 
protože ona, ona oni 
jí trochu nezajímali, 
takže on ta královna 
chtěla unést jeho.
-  Protože princ je o 
trochu hezčí než ta 
princezna.
-  Protože to by bylo 
nesmysl, že by 
princezna zachránila 
prince.

- (nafoukne tváře 
jako že neví)

-  Ne! -  Protože kovář 
s princem se 
nemůžou.

-  Pfff..když já si to 
nepamatuju.

SP -  Ne! - Tahleta tam nepatří. 
(holka)
-  Dává si je jako 
zákusek. (prince)

-  Jo. Máma mi jí 
vypráví.

-  Néé. -  Néé, protože holka 
může vysvobodit 
kluka, ale ne kluk 
kluka.
-  Protože by nebyli 
za manželé.
-  Kluk a kluk 
(smích)

-  Jo, ale nevim jak se 
jmenujou.

BW - Hmm, to bylo asi 
tak.
-  Hmm.

- Protože oni spíš 
unášej princezny.
- Protože draci je 

- pohádka o Bajajovi - (Několikrát 
zmateně pokrčí 
rameny)

/ - pohádka o Bajajovi



-  Spíš princeznu,… hodně žerou.
-  Hmm, takže je má 
zachraňovat princ.

TS / / / / / /



5. charakteristiky postav

Tabulka
Standardní
Pohádka
identifikace

Která z těch 
postav 
v pohádce je 
nejdůležitější?

Jak jsi to  
poznal?

Kým v pohádce 
by jsi chtěl být?

A proč? Jaký je kovář 
Kuba?

Jak/podle čeho 
jsi to poznal?

Jaká je 
princezna 
Jarmilka?

Jak/podle čeho 
jsi to poznal?

JO - Asi byl. (drží 
kováře)

- Nejdůležitější 
je práce kování. 
To taky když 
kovář dělá něco 
tak přece taky se 
to může použít 
taky na něco. 

-  Kovářem. -  Protože 
minule jsem byl 
přece princem.
-  A teďka chci 
být kovářem, 
protože ten byl 
silnej. 

-  Takovej 
statečnej, 
silnej…
-  Pořádnej.., 
jako chlap.

-  Podle toho, že 
je silnej a taky 
má správně a 
správně jí a 
správně 
ochraňuje 
princeznu.

-  Kdy by jí on 
nezachránil, tak 
by z ní byla 
nejaká zlá. 
-  Hodná. 
-  Hm… 
Malinko…
Hezká.  

-  Proto nic 
neudělala..

MM - Čaroděj.
- Princezna.

-  Protože.
-  Byl jako 
Gargamel.
-  Že on chce 
princeznu za 
ženu a chce si jí 
vzít.
- On jí chtěl 
okouzlit.

-  Chci mít tu 
hůlku.
-  A potom chci 
kladivo.
-  Já chci být 
kovář.

-  Protože, bych 
mohl bouchnout 
do kladiva a 
tahle tím až 
dolů.

-  Nejhodnější? 
Princ, kovář.
- Nejvíc 
hodnější? A kdo 
dostane nejvíc, 
to asi musí 
být…tuhle.
-  Hodnej, 
pracoval, 
pracoval i domy, 
pracoval i sýr,…

-  Protože takhle 
kladivem 
bouchnul do 
čaroděje, nebo 
do nohy. Bum, 
bum, bum.

-  Zlá? Nebo 
hodná?
-  Asi zlá.
-  Ne hodná.

-  Hodná, hezká, 
usměvavá, 
směje se.
-  A když jí 
zavřeš tak se 
bojí. A už 
konec.

JJ - Král. -  Chytrej.
-  Hodnej.
-  Protože se 
usmíval.

-  Já princem. -  Nevim.
- …Protože má 
korunu.

- Šikovnej.
- Taky hodnej.

-  Protože si 
poradil s tím 
rytířem.
-  Chtěl 
zachránit 
princeznu.

OT - (bere - Protože kdyby - (bere Kubu) -  Protože bych -  Hodnej, / -  No, nejslabší. - (mávne rukou 



princeznu) jí někdo unes 
tak by už neměl 
žádnou dceru.

-  Tim kovářem. dostal půlku 
království.

šikovnej, 
hodnej, 
pracovitej, ….a, 
a …
-  A inteligentní.
-  Kuba. 
(nejstatečnější)

že neví)

HK -  Kovář. -  Nevim. - (ukáže na 
kováře)

-  Nevim. -  Dobře. (se 
choval)
-  Hodnej.

-  Zachraňoval.
-  Princeznu. 
-  Protože ji 
zachránil.

-  Hodná.
-  Ta se neubrání

-  Protože tenhle 
byl zlej, protože 
ten ukrad 
hodného, 
protože zlej 
neukrad zlýho.
-  Protože je 
slabá.



Tabulka 
chlapci

Která z postav 
v pohádce je 
nejdůležitější?

A proč?? Kým v pohádce 
by jsi chtěl 
být?

A proč? Jaká je 
mlynářka 
Běta?

Jak/podle čeho 
jsi to poznal?

Jaký je princ 
Krasomil?

Jak/podle čeho 
jsi to poznal?

JO - … princ. -  Protože ho 
tam odnesl zlý 
drak.

- (ukáže na 
Krasomila)
-  Nebo ještě 
tymhle. (ukáže 
na draka)

- (s radostí se 
zatočí se na 
židli, drží 
Krasomila a 
draka)
-  To by taky 
šlo.

- (pokrčí 
rameny, dělá že 
Běta jde a zpívá 
si lalala).

/ -  Hodnej.
-  Hezkej.

-  Podle toho že 
byl hezkej, a 
taky hodnej na 
všechny.

MM -  Pan král. -  Jeden.
-  Hezky. (se 
choval)

-  Tu princeznu. -  Protože drak jí 
sežere.

-  Ta byla hodná -  zachránila 
prince.

-  Je hodnej. -  Nic nedělal.

JJ -  Já taky (drží 
ho společně 
krále)

-  Protože král 
velí. 

- (bere kováře) -  Protože byl 
hodnej.

-  Hodná.
-  Odváženej.

-  Vysvobodila 
prince.

-  Hodnej. -  Protože se 
usmívá.
-  A že není zlej.

JV - …(ukáže na 
prince)

-  Protože byl 
v jeskyni.

-  JO! 
(Krasomil)

-  Protože je 
hodně hodnej.

-  Hodná.
-  Milovala 
prince, chi chi.
-  Silná.
- Statečná (kýve 
hlavou na 
souhlas)

-  Má ho ráda.
-  Zachránila 
prince.
-  Ona se 
zamilovala, chi, 
chi, chi. 

-  Je hodnej.
- …je 
zamilovanej.

- (ošívá se a 
zvedá ramena že 
neví)

JF -  Princ 
Krasomil.

-  Protože byl 
uvězněnej.
-  A potom aby 
nebyl uvězněnej 
celou dobu.

-  Král. -  Protože on 
vydává rozkazy 
vždycky 
někomu a on ho 
poslechne.
-  Aby mě 
vozili.

-  Zachraňovala 
prince 
Krasomila.
-  Zamotala 
draka.
-  Hodná.
-  Že je krásná.

-  A byla hodná
- Protože má 
krásný vlasy.

-  Hodnej.
-  Hezkej.

-  Že byl hodnej 
na krále a ještě 
na princeznu.
-  Že se maj 
rádi.
-  Protože se 
jmenuje 
Krasomil.



Tabulka 
děvčata – 
standardní 
pohádka - 
identifikace

Která z těch 
postav 
v pohádce je 
nejdůležitější?

Jak jsi to  
poznala?

Kým v pohádce 
by jsi chtěla 
být?

A proč? Jaký je kovář 
Kuba?

Jak/podle čeho 
jsi to poznala?

Jaká je 
princezna 
Jarmilka?

Jak/podle čeho 
jsi to poznala?

LŠ - Jarmilka. -  Že jí 
černokněžník 
ukradnul a ten 
Kuba jí 
osvobodil.

- (ukazuje na 
Jarmilku)

-  Protože se mi 
líbí.

-  Hodnej.
-  Statečnej.

-  Že zachránil 
princeznu 
Jarmilku.

-  Hezká.
-  Hodná

/

NP -  Princezna. -  Protože jí 
unes ten 
černokněžník.

- ( Bere do ruky 
figurku 
černokněžníka)
- (Bere do ruky 
figurku 
princezny)

-  Protože tam 
není. Proto.
-  Proto.

-  Hodnej. - (krčí rameny 
že neví)

-  Hezká. - (krčí rameny 
že neví)

BW -  Ta princezna. -  Podle šatů. -  Jo. (Jarmilka)
- A trošku chtěla 
by jsem. (princ)

-  Protože chci 
být princezna až 
budu velká.

-  Hodnej. -  To nevím. -  Hezká.
-  Hodná.

- (krčí rameny)

TS - …hmm, král. -  Protože jinak 
by se ta pohádka 
nemohla 
odehrát, i bez 
princezny.

-  Princezna. - : Protože jsem 
vždycky chtěla 
být.
-  Protože se mi 
líbí.

-  Hodnej. -  Protože jak 
byl odváženej 
najít, tu 
princeznu.

-  Hodná.
-  Hezká.

Kdyby byla zlá, 
tak by jí nikdo 
neměl rád.

SP -  Princezna. - Protože se 
usmívala.

-  Já princeznou. -  No, proto. -  Statečnej. - (kýve na 
souhlas) 
(protože si 
poradil 
s rytířem)

-  Hodná.
-  Chytrá.

-  Protože se 
usmívala.



Tabulka 
děvčata 
-nestandardní 
pohádka - 
identifikace

Která z postav 
v pohádce je 
nejdůležitější?

Jak jsi to 
poznala?

Kým v pohádce 
by jsi chtěla 
být?

A proč? Jaká je 
mlynářka 
Běta?

Jak/podle čeho 
jsi to poznala?

Jaký je princ 
Krasomil?

Jak/podle čeho 
jsi to poznala?

LŠ -  Princ. - (strnule sedí, 
nereaguje)

-  Mlynářka. (jen kouká do 
země)

-  Hodná.
-  Protože 
mlynářka je 
silná.
-  A nikomu 
neublížila.

-  Protože 
zachránila 
prince.

-  Že je hodnej. -  Že nikomu nic 
neudělal.

MB -  Princ. -  Že je to princ. -  Tou 
princeznou.
-  Jo! (bětou)

-  Protože je 
hezká.

- Protože to jsou 
to jsou dívky 
slabý.
-  Kromě týdle.
-  Silná.

-  Hodnej. -  Protože, 
protože se 
nemračí na 
obrázku jako 
tyhle dva 
(Beatrice a drak)

SP - (bere krále)
-  Já by jsem 
chtěla být 
princezna, ale ta 
tam není.

-  Dává různý 
rozkazy.

- (bere Bětu) -  Protože byla 
statečná.

-  Hodná.
-  Šikovná.
-  Silnej.

-  Jo. 
(vysvobodila 
prince)

-  Hodnej. -  No, směje se.
-  Že se nemračí.

BW -  Ta, ta, ta …
hmm, ta Běta.

-  Byla hodná a 
silná.

-  Běta. - Byla hodná a 
silná.

-  Byla hodná a 
silná.

-  Že byla 
statečná.
-  Že 
vysvobodila 
prince.

-  Byl taky 
hodnej.
-  Hezkej.

- …no že měl 
takový hezký 
jméno a hezký 
oblečení.

TS - Král. -  Protože, to by 
se nenarodil 

-  Ne – e. - Protože se mi 
tam nelíbilo.

- Hodná.
-  Milá.

- Nevim. -  Hodnej. -  Bez něj by ta 
pohádka 



princ. -  Protože se furt 
tam honí se.
- Protože někdo 
někomu sebere a 
potom ten 
druhej je 
naštvanej a pak 
ho honí.

neskončila. 
(důležitej)
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