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ABSTRAKT 

 

 Cílem této bakalářské práce je provést heuristicky pojatou a přiměřeně redukovanou 

replikaci výzkumu B. Suttona-Smithe. B. Sutton-Smith se zaměřil na vývoj dětského 

vyprávění a nasbíral během svého dlouholetého výzkumu stovky příběhů od dětí ve věku od 2 

do 10 let. Na základě analýzy těchto příběhů vytvořil teorii, kterou pak společně s vybranými 

příběhy uveřejnil ve své monografii The folkstories of children. 

 Pro sběr dat jsem podle jeho vzoru zvolila školní prostředí. Zaměřila jsem se však na 

děti ve věku od 8 do 15 let. Na příběhy jsem pak aplikovala vybrané techniky analýzy, které 

užíval i Sutton-Smith. V příbězích jsem především sledovala úroveň řešení konfliktu, povahu 

konfliktu a styl řešení konfliktu. Svá zjištění jsem následně porovnala se Sutton-Smithovými 

závěry. 

 Na rozdíl od Suttona-Smithe jsem nezjistila významný věkový gradient v úrovni 

řešení konfliktu v příbězích, zjistila jsem však rozdíl mezi dívkami a chlapci v užívání těchto 

úrovní. Je důležité mít na paměti, že jsem pracovala s nesrovnatelně menším vzorkem než 

Sutton-Smith a také s jinou odlišnou věkovou skupinou, což mohlo způsobit tyto odlišné 

výsledky.  

  



ABSTRACT 

 

 The main purpose of this bachelor thesis is to carry out heuristically conceived and 

adequately reduced replication of B. Sutton-Smith research. B. Sutton-Smith focused on 

children narration development and during his long term research he collected hundreds of 

stories from children aged 2 - 10. Based on this stories' analysis he created a theory which he 

later published together with selected stories in his monograph called The folkstories of 

children. 

 In accordance with B. Sutton-Smith method  I chose school enviroment for my data 

collection. Nevertheles I focused on children aged 8 - 15 and  applied certain Sutton-Smith 

analysis techniques on collected stories. I have particulary observed the conflict resolution 

level, nature of the conflict and the way the conflict is solved. Subsenquently I have compared 

my findings with Sutton-Smith conclusions. 

 In stories - unlike Sutton-Smith - I have not found significant age gradient on the level 

of conflict solution. Nevertheless I have detected a difference in usage of these levels amongst 

girls and boys. It is important to bear in mind I worked with incomparably smaller sample 

than Sutton-Smith did and my age group was different too. All these aspects might have led to 

these dissimilar results 
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ÚVOD 

 Cílem této práce je provést heuristicky pojatou a přiměřeně redukovanou repliku 

výzkumu B. Suttona-Smithe. Výzkum B. Suttona-Smithe probíhající v 70. letech v USA byl 

zaměřen na vývoj dětského vyprávění. Povedlo se mu nasbírat stovky dětských příběhů, které 

analyzoval pomocí různých technik a získané závěry spolu s vybranými příběhy pak uveřejnil 

ve své monografii The folkstories of children. Je důležité hned na začátku zdůraznit, že 

existuje mnoho přístupů a teorií dětského vyprávění, já si však v této práci kladu za cíl 

zaměřit se pouze na teorii B. Suttona–Smithe, představit jeho výzkum a jeho zjištění a 

následně se pokusit o heuristicky pojatou a přiměřeně redukovanou replikaci jeho výzkumu. 

 Sutton-Smith definuje čtyři kategorie expresivních forem. 1. Fantazijní fenomény jako 

jsou sny či příběhy. 2. Lidové formy jako jsou hry, pohádky, rýmy a vtipy. 3. Masmédia 

zahrnující komiksy či filmy. 4. Umělecké formy jako je hudba, poezie či tanec. Všechny tyto 

formy reprezentují lidskou zkušenost a Sutton-Smith považuje jejich oddělené zkoumání za 

velký problém. Jak psychologové, tak i folkloristé se dopouštějí redukce ve svém zkoumání, 

když se drží pouze svého přístupu a zkoumají pouze fenomény příslušné jejich oboru. 

Studium vzájemných interakcí mezi těmito formami může přispět k lepšímu porozumění 

každé z nich (Sutton-Smith, 1971). 

 Cílem této práce je tedy zaměřit se na jednu konkrétní formu dětské exprese – na 

příběhy. Jejich důkladná analýza nám umožní lépe porozumět této formě dětské exprese a 

může nám dát i návod, jak porozumět i těm ostatním formám. 

 Tato práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. V teoretické části je 

představen výzkum a teorie Suttona-Smithe. Empirická část je pak věnována mému 

kvalitativnímu výzkumu a prezentaci výsledků.  
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1. RŮZNÉ PERSPEKTIVY VÝZKUMŮ VYPRÁVĚNÍ 

 Výzkumy vyprávění lze rozlišit podle jejich zaměření na ty, které se zabývají 

reprodukcí či produkcí vyprávění, nebo na ty, které zkoumají fiktivní či autobiografická 

vyprávění (Chrz, 2005). Tato práce se zaměřuje na výzkum produkce fiktivních vyprávění. 

 Podle Suttona- Smithe se nabízejí dvě perspektivy, ze kterých je možné dětské příběhy 

analyzovat. Z pohledu první perspektivy je důležité zaměřit se na kontext, ve kterém příběh 

vzniká. Druhá perspektiva se zabývá strukturou příběhů. Tento přístup reprezentuje 

především výzkum Suttona-Smithe uveřejněný v jeho díle The folkstories od Children. Tyto 

dva přístupy zároveň ilustrují Brunerem vyčleněné dva komplementární mody myšlení, které 

specifickým způsobem organizují zkušenost (Sutton-Smith, 1986). Paradigmatický modus se 

při organizaci zkušenosti řídí logickými postupy, zatímco narativní modus ji zase organizuje 

prostřednictvím příběhů (Chrz, 2002). Strukturální přístup je tedy charakteristický pro 

paradigmatický modus myšlení a kontextový přístup zase pro narativní modus myšlení 

(Sutton- Smith, 1986).  

 

1.1 Kontextový přístup 

 Pouze kontext, ve kterém příběh vzniká, nám umožní pochopit význam příběhu pro 

jeho vypravěče. Je však celkem obtížné poznat tento kontext. V mnoha společnostech je 

vyprávění příběhů spíše tradicí dospělých než dětí a mnoho moderních dětí se těchto tradic 

neúčastní ani jako publikum natož pak jako účastníci. Účastní se však tradice jiné, ve které 

vyprávění příběhů představuje nástroj vzdělávání či prostředek zábavy. Dětská literatura se 

podílí na vytváření hranice mezi dětským světem a světem dospělých. Její funkcí je přispět 

k socializaci dítěte, což vede k tomu, že její kontext je spíše didaktický (Sutton-Smith, 1986). 

 Dle Suttona-Smithe začínají děti samy vyprávět příběhy okolo třetího a čtvrtého roku 

života. Předpokládá, že na rozvoj schopnosti produkovat příběhy má vliv jak účast dětí při 

vyprávění či čtení příběhů, tak i získávání symbolické kapacity v průběhu druhého roku 

života. Existují přístupy, které schopnost vyprávět příběhy vymezují buď jako symbolickou 

operaci nebo jako obrazovou paměť. Dopouštějí se však chybného omezení, neboť opomíjejí 

zohlednit komplexnost úkolu vyprávět příběhy (Sutton-Smith, 1986).  

 Vyprávění příběhů se vždy odehrává v nějakém kontextu, který zahrnuje reálného 

vypravěče a reálného posluchače. Reálný vypravěč používá slova, kterými odkazuje na 
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fiktivní postavy, které však nejsou přítomny v tomto kontextu, ale existují v představách 

vypravěče a posluchače. Tento kontext vyprávění příběhu je analogický k divadelnímu 

představení (režisér – publikum ; hráč - protihráč) a ve své nejranější podobě se vyskytuje již 

u dětí mezi druhým až šestým měsícem věku, kdy hrají se svým rodičem různé obličejové 

hry. Dospělý imituje až nepřiměřeně grimasy dítěte za účelem upoutání jeho pozornosti, a 

zároveň také vede dítě k tomu, aby zase ono napodobovalo jeho grimasy. Dítě si tímto 

způsobem osvojuje dovednost, jak pomocí mimiky, měnit i významy exprese. Osvojení si této 

dovednosti je zároveň nezbytným předpokladem pro rozvoj pozdější symbolické hry a 

schopnosti vyprávět příběhy (Sutton-Smith, 1986). 

 

1.2 Strukturální přístup 

 Jak si všiml Sutton-Smith, příběhy mohou být konzistentní i bez ohledu na místě a 

času, kde jsou vyprávěny. Vykazují určitou typickou strukturu, kterou Sutton-Smith 

pozoroval ve svých studiích dětských příběhů (Sutton-Smith, 1986). Jelikož je má práce 

věnována strukturálnímu nahlížení na dětské příběhy, teoretická část je věnována především 

tomuto přístupu. Výzkumu Suttona-Smithe a jeho zjištěním se budu věnovat v následujících 

kapitolách.  
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2. VÝZKUM B. SUTTONA-SMITHE 

 Výzkum Suttona-Smithe, který probíhal v 70. letech v USA, byl zaměřen na vývoj 

dětského vyprávění (storytelling). Sutton-Smith společně se svým týmem nasbíral stovky 

příběhů od dětí ve věku od 2 do 10 let, z nichž některé uveřejnil ve své monografii The 

folkstories of children vydané v roce 1981. Hlavním účelem této monografie bylo představit 

do té doby nedostupné dětské příběhy širší veřejnosti. Kromě sbírky dětských příběhů, 

Sutton-Smith v této monografii popisuje svůj výzkumný postup a teorii vývoje dětského 

vyprávění. Cílem mé práce je tedy provést heuristicky pojatou a přiměřeně redukovanou 

repliku jeho výzkumu. 

 Jak plyne z českého překladu anglického slova folkstories, Sutton-Smith označil 

sbírku dětských příběhů jako folkové, pokud však nemyslíme folk v jeho významu tradice. 

Dětské příběhy sdílejí totiž s lidovými příběhy některé prvky, a to zejména strukturu zápletky 

a zájem o osudovost (Sutton-Smith, 1981).  

 

2.1 Výzkumný postup B. Suttona-Smithe 

 Výzkumný tým B. Suttona-Smithe sbíral příběhy od dětí ve věku od 2 do 10 let 

v jedné mateřské škole a v jedné státní škole v New Yorku. Výzkum v mateřské škole 

probíhal od konce roku 1974 do konce roku 1975 a na státní škole probíhal od konce roku 

1973 až do jara 1975. Předškolní děti byly rozděleny dle věku do dvou skupin. V první 

skupině byly děti ve věku od 1 do 2 let, ve druhé skupině byly děti od 3 do 4 let. Školní děti 

byly ze čtyř tříd, které zároveň reprezentovaly věkové skupiny (5-6, 6-8, 7-10, 8-10). Příběhy 

sbírali studenti psychologie a dětem byli představeni jako „ti, kdo mají rádi příběhy, a komu 

mohou, kdykoli se jim zachce, povědět svůj vlastní příběh” (Sutton-Smith, 1981, s. 34). Jiné 

zadání týkající se bližšího popisu požadované formy či žánru vyprávění autor ve své knize 

neuvádí. Před samotným zahájením sběru dat výzkumníci navštěvovali děti ve třídách a hráli 

si s nimi nebo jim pomáhali s úkoly. Samotný sběr příběhů byl tedy velice dobrovolným 

procesem. Děti přicházely za výzkumníkem z vlastní vůle, kdykoli se jim zachtělo vyprávět 

příběh, a výzkumník byl vždy připraven poslechnout si je. Ne však všechny děti byly i přes 

tyto dobrovolné podmínky ochotné vyprávět, a proto je museli výzkumníci požádat alespoň o 

jeden příběh. Nasbíraný materiál obsahuje tedy z velké části příběhy dětí, které chodily za 

sběrateli příběhů nejčastěji. Sběratelé si příběhy ihned zapisovali. Z důvodu hlučného 
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prostředí školní třídy, ve kterém výzkum probíhal, bylo vyloučeno používání diktafonu nebo 

videokamery. Některé příběhy byly napsané samotnými autory - dětmi. Sutton-Smith se 

domnívá, že zvolený způsob záznamu ovlivňuje to, jaké příběhy děti vyprávějí, a podle jeho 

názoru jejich způsob záznamu příběhů děti při vyprávění zpomalil (Sutton-Smith, 1981). 

 Nasbírané příběhy podrobil důkladné analýze a zjištění, která z ní získal, dala 

vzniknout Sutton-Smithovy teorii vývoje dětského vyprávění. Zjistil, že v příbězích dětí ve 

věku od 2 do 4 let se objevuje struktura Veršovaných příběhů, zatímco v příbězích starších 

dětí ve věku od 5 do 10 let se objevuje struktura Příběhů se zápletkou. Příběhy starších dětí 

byly převážně zkoumány z hlediska struktury zápletky a to s použitím dvou technik- systému 

Marandových a Botvinovým systémem. Symbolická analýza příběhů byla založena na 

psychoanalytickém přístupu a na přístupu Abramse, který vychází z Eriksonovy teorie 

psychosociálního vývoje (Sutton-Smith, 1981).  

 

3. TEORIE B. SUTTONA-SMITHE 

3.1 Veršované příběhy 

 Tuto kategorii Sutton-Smith nazývá v angličtině verse stories. V českém jazyce jsem 

se setkala s překladem téma s variacemi v práci Chrze (Chrz, 2002). Já jsem se však rozhodla 

užívat doslovný překlad tohoto původně anglického výrazu - Veršované příběhy. 

 Děti ve věku od 2 do 4 let používají tuto strukturu ve svém vyprávění, která zároveň 

odráží jejich tendenci donekonečna opakovat určité chování, které se soustředí na sled 

konkrétních akcí, např. při hře s panenkou dítě dokola opakuje sled po sobě jdoucích kroků - 

nejprve panenku nakrmí, pak ji umyje, převlékne a uloží ji do postýlky. Tento způsob 

kognitivní organizace je paralelní ke stádiu senzomotorických operací vymezených Piagetem 

(Sutton-Smith, 1981). Pro Veršované příběhy je obzvlášť charakteristické toto lpění na tématu 

a jeho stálé opakování. Proměňují se jen např. aktéři příběhu nebo prostředí. Pro ilustraci 

uvádím dva příklady Veršovaných příběhů uvedené v práci Suttona-Smithe. Autoři jsou děti 

mladší 3 let, jedná se o chlapce a dívku.
1
 Obě ukázky jsou uvedeny v Příloze č. 1. 

                                                           

1
 Příběhy jsem záměrně ponechala v původním anglickém znění a nepřekládala jsem je do českého jazyka, aby 

se z příběhů nevytratily přítomné charakteristiky typické pro tuto strukturu vyprávění.  
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 V příběhu chlapce se objevuje téma pádu, které zůstává konstantní. Další konstantou 

je prostředí, kde se příběh odehrává, a tím je nebe. Mění se pouze aktéři - opice, vlak, chlapec, 

tatínek. Samotný příběh obsahuje několik krátkých epizod, které se opakují stále na stejné 

téma pádu (první tři řádky jsou o opicích, další dva řádky jsou o vlaku, následující dva řádky 

vypráví chlapec o sobě a poslední řádek je o tatínkovi). V příběhu však chybí časová 

posloupnost. Dívka vypráví příběh o třech postavách - kočce, koláčku a hasiči. V porovnání 

s chlapcem si udržuje mnohem více konstantnost tématu, ale mění místa, kam postavy chodí. 

Variace se tedy týká predikátů. V centru chlapcova příběhu stojí konstantní téma, variuje 

pouze postavy (postavy představují jeho hračky). Zatímco dívka periferně zachází do 

prostředí, které ji obklopuje a vybírá z něj pro svůj příběh náhodným způsobem různé 

predikáty. Chlapec užívá centrální strategii variace, zatímco dívka užívá periferní strategii 

variace. Sutton-Smith předpokládá, že děti organizují svět v termínech témat a variací 

(Sutton-Smith, 1986). 

 S věkem se mění i užívání konstant v příbězích. V příbězích dvouletých dětí se stejně 

často objevují jako konstanty vektory, tedy směry akcí, i postavy. Mezi třetím a čtvrtým 

rokem jsou v příběhu stálé pouze postavy (Sutton-Smith, 1981). Tato změna je zřejmá v 

příběhu tříleté dívky viz Příloha č. 2. Kromě konstantní postavy se v této ukázce objevují dva 

vektory. Jeden je na téma jít pryč a přijít domů, druhý je na téma jít do postele a vstávat. Oba 

však vyjadřují hlubší téma závislosti a nezávislosti na matce. Při porovnávání tohoto příběhu 

s dvěma předchozími příběhy si nelze nevšimnout, že tříletá dívka používá ve svém příběhu 

spojky (and, than) a zájmena (he, his, him). Přestože příběh má svoji časovou posloupnost, 

chybí mu však úplný vývoj či děj. Je zde přítomen konflikt (he was lost), který je ale vyřešen 

bez nějakého úsilí. Na konci příběhu se však objeví další konflikt (he ran very hard away), o 

kterém už se nedozvíme, jak ho hrdina vyřeší (Sutton-Smith, 1986). 

 Analogie těchto raných příběhů s hudebním projevem či poezií si lze povšimnout 

zejména při poslechu dětí při jejich vyprávění. Děti nasadí pomalejší tempo a pravidelný 

rytmus, pracují s melodií hlasu a s jeho intenzitou, objevují se aliterace a konsonance. Takové 

užívání prozódie u malých dětí se však nevztahuje k významu sdělení, melodie tedy předchází 

význam. Prozódii si již velmi malé děti osvojují prostřednictvím nápodoby dospělých, 

především svých rodičů, avšak úroveň produkce příběhů se odvíjí od jejich dosaženého 

mentálního věku. Prozódie je tedy nositelem sémantiky. S postupujícím věkem se tyto 

prozodické charakteristiky vytrácejí, ubývá aliterace, ztrácí se rytmus apod. Avšak nevytrácejí 
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se úplně, přetrvávají v jiných literárních žánrech, jakou jsou např. dětské říkanky (Sutton-

Smith, 1986). 

 Děti v tomto věkovém období jsou také schopné své příběhy zinscenovat, což 

vyžaduje chápání sebe sama jako vypravěče, posluchače příběhu jako publikum a samotný 

příběh jako jeviště, na kterém vystupují postavy. Dalšími předpoklady pro osvojení si této 

dovednosti je, že dítě dokáže rozpoznat vhodný čas a místo pro zinscenování svého příběhu, 

je schopné rozlišovat mezi fantazijním příběhem a realitou a mezi fantazijním příběhem a 

osobním příběhem či jinými žánry. Také ví, že ho rodič bude pozorně poslouchat a bude na 

něj reagovat a bude moct využít centrum vymezené plochy pro své představení (Sutton-

Smith, 1986). 

 Výše zmíněné charakteristiky jsou typické pro vyprávění dětí od 2 do 4 let věku dítěte. 

Od 4 let si děti začínají osvojovat zcela jiný druh časové posloupnosti, který je 

charakteristický pro legendy, mýty či pohádky. Doposavad totiž čerpaly ze svých 

každodenních zkušeností, na jejichž základě se naučily, jak jdou činnosti za sebou, a tato 

posloupnost se odrážela i v jejich vyprávěních. Druh času přítomný například v pohádkách je 

však zcela odlišný od času užívaného v osobních příbězích. Legendy, mýty či pohádky jsou 

Příběhy se zápletkou a jsou svázané s představou o úspěchu, která je rozdílná napříč různými 

kulturami. Příběhy se zápletkou obsahují úvod, prostředek a konec, zatímco Veršované 

příběhy dětí ve věku od 2 do 4 let tuto charakteristiku nenaplňují. V období od 4 do 10 let 

věku si dítě postupně osvojuje tuto časovou posloupnost typickou pro Příběhy se zápletkou a 

začíná ji používat ve svých příbězích. Tento vývoj od Veršovaných příběhů k Příběhům se 

zápletkou probíhá plynule, neexistuje mezi těmito dvěma vývojovými kroky ostrá hranice, a 

proto dochází po určitou dobu v dětských vyprávěních k jejich míšení (Sutton-Smith, 1986). 

 

3.2 Příběhy se zápletkou 

 Jak již bylo výše zmíněno, děti postupně ve věku kolem 4 až 5 let přecházejí od 

Veršovaných příběhů k Příběhům se zápletkou, a osvojují si tak zcela nový druh časové 

posloupnosti, který začínají užívat ve svých vyprávěních. Jelikož tento vývoj neprobíhá náhle, 

ale plynuje, objevuje se i u starších dětí touha veršovat, jak vypozoroval Sutton-Smith ve 

svém výzkumu. Setkal se totiž s tím, že některé děti jim nejprve sdělily komerční či neslušný 

rým, a teprve potom byly ochotné vyprávět svůj příběh (Sutton-Smith, 1981). 
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 Příběhy se zápletkou (v originále Plot stories) obsahují několik významných částí: 

Úvod 

Propracování postav a situace 

Komplikace 

Vývoj 

Řešení 

Komplikace 

(Sutton-Smith, 1986, s. 82) 

 Pro Příběh se zápletkou je nutné kromě těchto po sobě jdoucích kroků časové 

posloupnosti příběhu, aby také příběh obsahoval konflikt, tedy protiklad mezi postavami nebo 

mezi hrdinou a překážkou. Ve výše uvedeném příběhu tříleté dívky, která vypráví o 

Batmanovi, je sice ustanoven hrdina i konflikt, ale postrádá strukturu zápletky, vývoj neboli 

děj. Sutton-Smith z toho vyvozuje, že než si děti zcela osvojí strukturu zápletky, jsou schopné 

nejprve ustanovit hrdinu a jeho konflikt a až později umějí tento konflikt vyřešit ve svých 

příbězích. Strukturu zápletky si neosvojí dříve než v rozmezí věku 5 až 7 let (Sutton-Smith, 

1986). 

 Analýza struktury příběhů starších dětí ve výzkumu Suttona-Smithe se odvíjela od 

dvou technik. První technika analýzy založená na systému Marandových se zaměřuje 

v příbězích na vývoj způsobu řešení konfliktu. Druhá technika, vyvinutá Botvinem, se zabývá 

vývojem komplexity struktury. Psychoanalytický přístup a přístup Abramse posloužily 

k symbolické analýze příběhů starších dětí (Sutton-Smith, 1981). 

 

3.2.1 Technika Marandových 

 Tato technika analýzy sleduje v dětských příbězích vývoj způsobu řešení konfliktu. 

Vývoj od hrdinova selhání až po jeho úspěch v překonávání překážky je vymezen čtyřmi 

úrovněmi, které lze zároveň považovat i za stupně vývoje hrdinských příběhů (Sutton-Smith, 

1981). Konflikt, kterému hrdina příběhu čelí, má dle Suttona-Smithe buď povahu Ničemnosti 

nebo Deprivace. Ničemnost (v originále Villainy) zahrnuje útok či ohrožení, zatímco 

Deprivace (v originále Deprivation) se týká nedostatku např. lásky či jídla (Sutton-Smith, 

1986). 
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I. Žádná odpověď na konflikt 

 V příbězích na této úrovni jedna síla překoná druhou, aniž by se slabší síla pokusila o 

jakoukoli reakci (Sutton-Smith, 1981). Hrdina je buď ohrožován na životě nepřítelem, nebo se 

mu něčeho nedostává, avšak na tento nedostatek či ohrožení nijak nereaguje. Občas se pouze 

dozvíme o přítomnosti něčeho ohrožujícího nebo je nám nepřítel popsán, což má implikovat 

ohrožení (Sutton-Smith, 1986). Příklad viz Příloha č. 3. 

 

II. Selhání 

 Na této úrovni se příběhy vyznačují tím, že se slabší síla pokouší na konfliktní situaci 

reagovat, ale v jejím řešení selhává (Sutton-Smith, 1981). Hrdina na překážku reaguje buď 

útěkem, nebo je zachraňován někým jiným. Také se může pokusit o útok na nestvůru, ale je 

neúspěšný. V některých příbězích se hrdina připojí k nestvůře v ohrožování jiných, nebo se 

nestvůra stane benevolentnější nebo zkrátka přestane být pro hrdinu příběhu nebezpečná. Dále 

sem patří i příběhy, ve kterých benevolentní nestvůra přesvědčí matku, že může být bezpečně 

přijata do domova. V případech, kdy hrdinu někdo zachrání, tomuto zachránci se stejně 

nepodaří odstranit nebezpečí a hrozba stále existuje. V příkladu viz Příloha č. 4 je zřetelně 

ukázáno, jak hrdina utíká před různými nástrahami, avšak ani jednu žádným způsobem 

neodstraní, nebezpečí tedy stále existuje (Sutton-Smith, 1986). 

 

III. Zrušení 

 Pro tuto úroveň je charakteristické, že slabší síle se daří úspěšně odstranit původní 

hrozbu (Sutton-Smith, 1981). Hrdina příběhů na této úrovni se již úspěšně vypořádává s tím, 

co ho ohrožuje, nebo překonává to, čeho se mu nedostává. K odstranění hrozby může dojít 

různými způsoby, např. nepřítel může ustoupit či hrdinovi může pomoci někdo další (Sutton-

Smith, 1986). Příklad, viz Příloha č. 5, ukazuje, jak hrdina příběhu překovává ohrožení s 

pomocí někoho dalšího.  

 

IV. Přeměna  

 K přeměně neboli transformaci dochází tehdy, když je nebezpečí odstraněno a zároveň 

je nemožné, aby se zase někdy navrátilo. V příběhu to vypadá například tak, že princ porazí 

draka, vezme si princeznu za ženu a k tomu získá i království. Ohrožení je tedy zcela 

odstraněné, bez rizika že by mohlo znovu nastat a dochází ke kompletní přeměně původní 

situace (Sutton-Smith, 1981). Příklad, viz Příloha č. 6, je úryvkem z vyprávění desetiletého 
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chlapce, které se skládá ze tří kapitol a každá má jinou úroveň řešení konfliktu. V poslední 

kapitole hrdina řeší konflikt na IV. úrovni. 

 

 Sutton-Smith opakoval tuto analýzu několikrát ve svých výzkumech a vždy se mu 

ukázal významný věkový posun napříč kategoriemi. Starší děti mají tendenci vyprávět 

příběhy na vyšší úrovni než mladší děti. Z hlediska genderu není rozdíl mezi pohlavími 

v dosažené úrovni, ale liší se stylem, jakým hrdina řeší svůj konflikt. V příbězích chlapců na 

III. a IV. úrovni hrdina přemůže nepřítele, dívky stejné úrovně dosáhnou skrz spojenectví. 

Užívání určité úrovně v příběhu závisí i na příslušnosti k určité kultuře, jak se ukázalo 

z mezikulturních výzkumů. Existují určité společnosti, kde sdílejí přesvědčení, že jedinec není 

schopen překonat svůj osud, což se projevuje i v příbězích, které obvykle dosahují pouze I. a 

II. úrovně. Zároveň také zjistil, že i mladší děti (5 let) příležitostně vyprávějí příběhy na IV. 

úrovni. (Sutton-Smith, 1981). 

 

3.2.2 Botvinova technika 

 Inspirací pro tuto techniku byl přístup ruského folkloristy Vladimira Proppa. Ačkoli 

mnoho příběhů vyprávěných dětmi se podobá pohádkám, které analyzoval Propp, na většinu 

z nich jeho systém nelze aplikovat. Z tohoto důvodu Botvin modifikoval Proppův systém a 

základní strukturní jednotku nazval jako dějovou jednotku, která je vyjádřená podstatným 

jménem slovesným a indikuje akci (např. útočení, uniknutí, zachránění, odcházení, dopadení, 

navrácení) či potenciální akci (ohrožování, umístění, varování, vyhrožování, zakazování, 

odměňování) (Botvin a Sutton-Smith, 1977). 

 Existují dva typy dějových jednotek, které se vyskytují v dětských příbězích, primární 

a sekundární. Primární dějové jednotky se v příbězích vždy vyskytují jako pár. Jsou to 

elementy, které reprezentují v příběhu jak potenciální akci, tak i její řešení. Ve vyprávění je to 

postup z bodu A do bodu B, postup od nějakého nedostatku k jeho odstranění a k navrácení 

ztracené rovnováhy. Sekundární dějové jednotky fungují jako přechodové elementy mezi 

bodem A a bodem B. Tyto přechodové elementy mají za úkol zprostředkovat akci vymezenou 

počáteční primární dějovou jednotkou a dovést ji až k finální primární dějové jednotce 

(Botvin a Sutton-Smith, 1977). 
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 Botvin vymezil sedm úrovní strukturní komplexity v příbězích na základě organizace 

primárních a sekundárních dějových jednotek v příbězích. Grafické znázornění jednotlivých 

úrovní viz Příloha č. 7. 

Úroveň 1: Příběhy na této úrovni se vyznačují tím, že neorganizovaným a útržkovitým 

způsobem zřetězují akce, což způsobuje, že příběh postrádá soudržnost a strukturní jednotou. 

Úroveň 2: V příbězích na této úrovni se již vyskytuje základní dyáda primárních dějových 

jednotek. Sekundární dějové jednotky se mohou objevovat před nebo za základní dyádou, ale 

neobjevují se mezi nimi. 

Úroveň 3: Na této úrovni narůstá výskyt sekundárních dějových jednotek mezi počáteční a 

finální primární jednotkou. 

Úroveň 4: Příběh je výsledkem spojení dvou či více základních dyád. Zatímco výskyt 

sekundárních dějových jednotek je podobný situaci na úrovni 2.  

Úroveň 5: Příběhy na této úrovni se skládají ze dvou či více velmi dobře propracovaných 

epizod, jelikož v rámci jednotlivých epizod se zvýšil výskyt sekundárních dějových jednotek. 

Úroveň 6: Na této úrovni se poprvé objevuje vedlejší zápletka. Vypadá to tak, že jedna 

podřízená dyadická struktura je vložena do hlavní dyadické struktury. 

Úroveň 7: Na rozdíl od úrovně 6 se zde vyskytuje vyšší počet vložených dyadických struktur. 

Do hlavní dějové linii jsou vloženy dvě či více podřadných dějových linií. 

(Botvin a Sutton-Smith, 1977) 

 Botvin provedl dvě výzkumné studie dětských příběhů, ve kterých se zaměřil na věk 

od 3 do 12 let. Jeho hlavním zjištěním bylo, že s věkem stoupá složitost struktury dětských 

příběhů. Ve vyprávěních dětí mladších 3 let dochází ke spojování podstatných jmen bez 

přítomnosti děje, děj je pouze implikován. Přestože děti ve věku mezi 3 až 4 lety jsou již 

schopné v příbězích explicitně stanovit události a akce, stále jsou jejich příběhy inkoherentní. 

Mezi 4. a 5. rokem věku dítěte se začíná vynořovat struktura příběhu charakteristická pro 

úroveň 2, pro kterou je typická přítomnost základní dyády a tedy vývoj děje z bodu A do bodu 

B. Okolo 6 let dítě začíná postup z bodu A do bodu B více elaborovat a základní děj je 

zprostředkován mnoha dalšími událostmi. V 7 letech si dítě osvojuje schopnost spojovat 

několik dějových sekvencí do řady epizod. Úroveň 6 se neobjeví dříve než okolo 11. roku a 

úroveň 7 okolo 12. roku dítěte. Jsou to také nejobtížnější typy struktury, jelikož vyžadují, aby 

si dítě nejprve vytvořilo mentální reprezentaci příběhu, než ho začne vyprávět. Kladou tedy 

vysoké nároky na kognitivní kapacitu dítěte (Botvin a Sutton-Smith, 1977). 
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3.2.3 Symbolická analýza a analýza obsahu 

 Z hlediska obsahové analýzy Sutton-Smith používá zjištění z Abramsovy studie, který 

zjistil, že mladší děti ve věku od 3 do 8 let častěji vyprávěly příběhy o divokých či domácích 

zvířatech a o příšerách. V příbězích starších dětí ve věku od 8 do 14 let se objevovalo 

romantické nebo sci-fi ztvárnění lidských osudů. Rozdíly mezi pohlavími se v této analýze 

projevily tím, že chlapci více vyprávěli o Ničemnosti a dívky zase o Deprivaci. V příbězích 

chlapců převažovalo téma boje, v dívčích příbězích zase domácí zvířata (Sutton-Smith, 1981). 

 Freudiánský přístup Sutton-Smith použil na ty příběhy, ve kterých byly zřetelně 

přítomny psychosexuální elementy. Zjistil, že s rostoucím věkem, se v těchto příbězích stávají 

psychosexuální elementy explicitnějšími, více se odkazuje na pohlavní orgány a pohlavní 

styk. Je však nutno dodat, že tyto příběhy byly získány pouze od chlapců, a to těch, kteří byli 

hodnoceni jako obzvlášť agresivní (Sutton-Smith, 1981). 

 Abramsova symbolická analýza příběhů je založená na Eriksonově teorii 

psychosociálního vývoje. Abrams totiž srovnával příběhy dětí v rámci jednotlivých stádií 

psychosociálního vývoje se systémem Marandových a zjistil, že v rámci každého stádia se u 

dítěte postupně zvyšuje jeho kompetence a aktivita ve vyprávění příběhů. Děti, které se 

nacházely na počátku určité krize, vyprávěly příběhy na I. a II. úrovni, zatímco starší děti 

v rámci stejné krize užívaly ve svých příbězích III. a IV. úroveň. Sutton-Smith k tomu 

dodává, že toto zjištění ukazuje na vliv kultury, která nejen vystavuje děti vývojovým 

konfliktům, ale zároveň jim předkládá i modely jejich řešení (Sutton-Smith, 1981). 
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4. MÁ REPLIKACE SUTTON-SMITHOVA VÝZKUMU 

4.1 Cíl a výzkumné otázky  

 Cílem mé práce je provést heuristicky pojatou a přiměřeně redukovanou repliku 

výzkumu Suttona-Smithe. Dále pak nasbíraná empirická data uchopit pomocí teorie Příběhů 

se zápletkou a analyzovat je pomocí vybraných technik, které aplikoval na data i sám Sutton-

Smith, a následně je porovnat se závěry výzkumu Suttona-Smithe. Hlavní výzkumnou 

otázkou je pak to, zda lze nalézt vývojový gradient v úrovních řešení konfliktu v příbězích 

v dané věkové kategorii. Další výzkumné otázky jsou: zda lze nalézt vývojový gradient ve 

stylu řešení konfliktu v příbězích a v povaze konfliktu. Dílčím cílem mé práce je nejen 

sledovat věkové rozdíly, ale i rozdíly mezi dívkami a chlapci. 

 

4.2 Historie mého výzkumu 

 Pro sběr dat jsem podle vzoru Suttona-Smithe zvolila školní prostředí. Na rozdíl od něj 

jsem však zvolila jinou věkovou kategorii. Rozhodla jsem se sbírat příběhy od dětí ve věku od 

8 do 15 let, jelikož jsem se chtěla zaměřit pouze na gradaci ve vývoji Příběhů se zápletkou. 

 

4.3 Pasportizace školy 

 Data jsem sbírala v průběhu měsíce září roku 2012 na jedné ze základních škol v 

Hradci Králové, která se nachází v centru tohoto města. Školu navštěvuje celkem 380 žáků. V 

každém ročníku je jedna třída zaměřena na výtvarnou výchovu a druhá třída na hudební 

výchovu.  

 

4.4 Postup sběru dat 

 Jelikož jsem limitována omezenými časovými možnostmi bakalářské práce, počet dětí 

i věkové kategorie jsou oproti výzkumu Suttona-Smithe značně zredukovány. Výzkumný 

vzorek čítá celkem 50 žáků z 3., 6. a 9. třídy. Bohužel jsem neměla možnost navštěvovat žáky 

ve třídách před zahájením výzkumu, tak jako to dělal americký tým. S žáky jsem se poprvé 

seznámila den před samotným sběrem dat. Předstoupila jsem před celou třídou, představila 
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jsem se jim a vysvětlila jsem jim účel mé návštěvy a téma mého výzkumu k bakalářské práci. 

Poté jsem jim zadala instrukci, která zněla: „Vymyslete si příběh. Takový příběh, jehož autory 

budete jen vy sami.” Dále jsem děti obeznámila s tím, že si je budu nahrávat na diktafon a 

zároveň jsem je ujistila, že tyto nahrávky nebude poslouchat nikdo jiný než já. Potom jsem 

dala dětem prostor pro diskuzi. V každé třídě žáci požadovali bližší vysvětlení zadání. 

Vysvětlila jsem jim, že bych byla ráda, kdyby jejich příběh měl vymyšleného hrdinu a 

vymyšlený děj, že takový příběh má nějaký začátek, něco se v tom příběhu stane a nějak to 

také vše skončí. Nechtěla jsem však zacházet do detailů, abych neovlivnila děti v jejich 

vyprávění. V každé třídě se mě také děti ptaly, zda si mohou příběh připravit doma a napsat si 

ho na papír či do počítače. Ve výzkumu Suttona-Smithe se také vyskytovali příběhy, které 

byly napsány samotnými autory - dětmi (Sutton-Smith, 1981). Z jeho knihy se však 

nedozvídáme, zda děti napsaly svůj příběh doma nebo zda ho sepsaly až po sdělení příběhu 

výzkumníkovi. Domnívám se, že tato skutečnost není rozhodující pro tento výzkum. Ať už si 

děti příběh připraví doma na papír nebo si ho vymyslí při našem společném sezení, stále to 

bude pouze jejich originální příběh. Bude to právě takový příběh, který se mi rozhodly z 

nějakého důvodu vyprávět. Z tohoto důvodu jsem dětem písemnou přípravu dovolila. 

 Vždy den po sdělení instrukce probíhal sběr dat. Měla jsem k dispozici buď volnou 

třídu, nebo kabinet, kam za mnou mohli žáci individuálně přicházet během vyučovací hodiny. 

Na začátku každého sezení jsem dítěti zopakovala instrukci a obeznámila jsem ho s postupem 

nahrávání. Nejdříve jsem ho požádala, aby mi řeklo své křestní jméno a svůj věk, a pak jsem 

ho nechala vyprávět příběh. 

 

4.5 3. třída 

 Hudebně zaměřenou třetí třídu navštěvuje celkem 22 žáků. V den mého výzkumu bylo 

ve třídě přítomno 18 žáků (10 dívek, 8 chlapců). Samotný sběr dat probíhal během 

dvouhodinové výtvarné výchovy. Zatímco některé děti byly zpočátku plaché a nervózní, na 

jiných dětech bylo naopak vidět, že se na vyprávění těší. Všichni žáci měli připravený příběh. 

Čtyři dívky a čtyři chlapci měli svůj příběh napsaný a při nahrávání ho četli z papíru. Dva 

chlapci měli připravenou kreslenou osnovu, jakýsi komiks bez textu, který jim sloužil jako 

nápověda při vyprávění příběhu. Ostatní žáci (6 dívek, 2 chlapci) vyprávěli příběh bez 

jakékoli písemné opory.  
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4.6 6. třída 

 Šestá třída je hudebně zaměřená a navštěvuje ji celkem 25 žáků. Výzkumu se 

zúčastnilo 18 žáků (10 dívek, 8 chlapců). Na sběr příběhů jsem měla vyhrazenou pouze jednu 

vyučovací hodinu českého jazyka, tudíž jsem byla ve velké časové tísni. Z tohoto důvodu se 

mi nepodařilo nahrát všechny děti na diktafon. Na diktafon jsem si tedy nahrála především ty, 

kteří neměli příběh písemně připravený (1 dívka, 3 chlapci). Z žáků, kteří měli příběh 

písemně připraven, se mi podařilo nahrát čtyři dívky a tři chlapce. Ostatní žáky, kteří měli 

příběh napsaný na papíře, jsem si však také pozvala k sobě do kabinetu, abych jim mohla 

poděkovat (5 dívek, 2 chlapci). Tito žáci mi dávali zřetelně najevo, že se jim ulevilo, když 

zjistili, že je nebudu nahrávat na diktafon.  

 

4.7 9. třída 

 V deváté třídě jsem měla komplikace se zadáním úkolu. Den před sběrem dat měla 

třída naplánovaný program mimo školu a jiný termín bohužel nebyl možný. Požádala jsem 

tedy jejich učitelku, aby instrukci žákům zadala ona. Sdělila jsem jí přesnou instrukci a 

informace o průběhu sběru dat. Sběr dat probíhal o odpolední dvouhodinové vyučovací 

hodině výtvarné výchovy. Výzkumu se účastnilo 14 žáků (7 dívek, 7 chlapců). Protože jsem 

nemohla žákům předchozí den zadat instrukci a zadávala ji místo mne jejich učitelka, 

předstoupila jsem na začátku hodiny před žáky a představila jsem se jim a instrukci jsem jim 

znovu zopakovala. Někteří žáci (2 dívky, 2 chlapci) měli příběh napsaný na papíře a nepřáli si 

být nahráváni, ale přesto jsem si je pozvala k sobě do kabinetu, abych jim mohla poděkovat. 

Dva chlapci četli svůj příběh z papíru. Ostatní žáci (5 dívek, 3 chlapci) vyprávěli příběh bez 

písemné opory.  

 

4.8 Celkový výzkumný vzorek 

 Celkový výzkumný vzorek tedy činí 50 žáků, z toho žáků 3. třídy je 18 (10 dívek, 8 

chlapců), žáků z 6. třídy je také 18 (10 dívek, 8 chlapců) a žáků z 9. třídy je 14 (7 dívek, 7 

chlapců). Tabulka, viz Příloha č. 8, ukazuje podíly žáků, kteří vyprávěli, četli příběh z papíru 

nebo jen odevzdali text. Zastoupení těchto tří forem produkce příběhů není rovnoměrné, ale 

jak jsem již výše uvedla, domnívám se, že tato skutečnost není rozhodující pro tento výzkum.  
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4.9 Postup zpracování dat 

 Nasbíraná data, jak zvukové nahrávky, tak i rukopisy, jsem přepsala do počítače do 

elektronické podoby. Následně jsem je roztřídila podle tříd, dále pak podle pohlaví a abecedy. 

Ke každému příběhu jsem připsala poznámku, která podává informaci, jakým způsobem byl 

daný příběh získán - přepis nahrávky ; přepis rukopisu ; přepis nahrávky, žák četl z papíru. 

Všechny příběhy jsou uvedeny a tímto způsobem roztříděny v Příloze č. 9. 

 Nasbíraná data jsem uchopila pomocí teorie Suttona-Smithe a zaměřila jsem se 

především na úroveň řešení konfliktu, styl řešení konfliktu a povahu konfliktu.  
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5. ROZBOR PŘÍBĚHŮ SE ZÁPLETKOU 

5.1 Rozbor příběhů z hlediska úrovně řešení konfliktu 

 Pro analýzu nasbíraných příběhů jsem zvolila pouze jeden z přístupů, které užíval 

Sutton-Smith ve svém výzkumu. Jedná se o tzv. systém Marandových, který se zaměřuje na 

to, jakým způsobem děti zacházejí ve svých příbězích s hrdinou a jeho konfliktem. V rámci 

tohoto systému jsou vymezeny čtyři úrovně, které sledují vývoj od absence reakce na 

překážku až po její odstranění a transformaci výchozí situace (Sutton-Smith, 1981). Podrobný 

popis jednotlivých úrovní je v kapitole 3.2.1 Technika Marandových. 

 

5.1.1 Problém teoretické citlivosti 

 Ačkoli se zdají být na první pohled jednotlivé úrovně jasně vymezeny, získat vlastní 

teoretickou citlivost pro třídění jednotlivých příběhů není vůbec snadné. Zejména rozlišovat 

mezi jednotlivými úrovněmi a rozpoznat mezi nimi hranice mi připadá jako velice obtížné a 

nejasné. Vše ještě více komplikují příběhy, které Sutton-Smith užívá jako příklady u 

jednotlivých úrovní. Jako rozporuplné vnímám především charakteristiky II., III. a IV. 

úrovně. 

 Na II. úrovni je srozumitelná ta charakteristika, že hrdina utíká před nepřítelem, 

pokouší se o útok avšak neúspěšný nebo je zachraňován někým jiným, avšak hrozba se 

zachránci nepodaří odstranit. Je také srozumitelné, že do této úrovně patří příběhy, kdy se 

hrdina přidá na stranu nepřítele. Porozumění však komplikuje příběh o Henrym Klíštěti, který 

Sutton-Smith uvádí jako příklad této úrovně řešení konfliktu ve své monografii. V každé 

epizodě Henry Klíště čelí nějaké konfliktní situaci. V první epizodě přichází o domov a zraní 

se při pádu v cirkusu, kam se po ošetření už nikdy nevrací. V druhé epizodě je Henry Klíště 

málem zašlápnut a v úleku se schovává do boty. Následně utíká před majitelem boty a 

omylem spadne do záchodu, který poté někdo spláchne. V další kapitole se však Henry ze 

záchodu nakonec dostane a odchází se dívat na fotbal. Sutton-Smith tento příběh vysvětluje 

tak, že hrdina příběhů utíká z každé ohrožující situace, aniž by se pokoušel ji nějak řešit a 

nebezpečí odstranit. Jak ale odlišit příběh od III. úrovně, když Henry Klíště už se nikdy 

nevrací do cirkusu, kde byl zraněn. Dostane se ze záchodu ven a na konci má i domov. 

Všechny hrozby se zdají být odstraněny a příběh by mohl být tedy zařazen do III. úrovně. 
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V čem tedy vidí Sutton-Smith v příběhu hrdinovo selhání? Je důležité pozorně dbát v analýze 

příběhů na uplatňování kritéria „odstranění hrozby”. 

 U II. úrovně pak vyvstávají další otázky související s těmito charakteristikami: 

nestvůra se stane benevolentnější ; benevolentní nestvůra přesvědčí matku, že může být 

bezpečně přijata do domova. Jak rozumět tomu, že příběhy vyznačující se těmito 

charakteristikami mají být zařazeny do této kategorie, když přeměna nestvůry na 

benevolentnější postavu, je podobná tomu, když na III. úrovni se nepřítel sám stáhne a přitom 

není poražen či zničen. Pokud však nepřítel tuto benevolentnost jen nepředstírá, dá se takové 

řešení konfliktní situace považovat za odstranění prvotního ohrožení.  

 Úroveň IV. se zdá být jednoznačná, princ zabije draka a vezme si princeznu za ženu. 

V čem však spočívá rozdíl mezi III. úrovní a IV. úrovní, když srovnáme příklady těchto 

úrovní ze Sutton-Smithovy monografie? Jaký je rozdíl mezi příběhem na III. úrovni, ve 

kterém se opuštěné koťátko dostane k holčičce Lise a pak žijí spolu šťastně až na věky, a mezi 

příběhem IV. úrovně, ve kterém si pan Hoot najde partnerku, se kterou se následně ožení a 

pak spolu také žijí šťastně až navěky? V obou příbězích přeci dochází k přeměně výchozí 

situace. Je snad rozhodující to, že koťátko se na této přeměně aktivně nepodílí? K třídění 

příběhů však zaujímám benevolentnější strategii, a tak považuji příběhy, podobné tomu o 

koťátku, za příběhy na IV. úrovni, jelikož v něm dochází k definitivnímu odstranění hrozby a 

ke kompletní přeměně výchozí situace. Příběhy na III. úrovni se pak vyznačují tím, že sice 

dochází k anulaci ohrožení, ne však k jejímu definitivnímu odstranění. 

 Je obtížné určit, zda se v příběhu jedná pouze o zahnání hrozby či o úplné odstranění. 

Zda tedy daný pokus o řešení skutečně přispěje k vyřešení konfliktní situace. Z důvodů této 

nejasnosti se nabízí postup explicitní a kontrolované prezentace postupu a argumentace 

třídění jednotlivých příběhů získaných z výzkumného vzorku, o který se snažím 

v následujících subkapitolách. Pro přehlednost uvádím stručné charakteristiky jednotlivých 

úrovní zacházení v příběhu s konfliktem, které přejímám od Suttona-Smithe. 

 

I. úroveň – Žádná odpověď na konflikt 

 Hrdina zažívá ohrožení ze strany nepřítele či deprivaci, na které nereaguje. 

 Hrdina je přemožen nepřítelem či deprivací, aniž by se pokusil o vlastní obranu. 

 V příběhu se dozvíme pouze o přítomnosti nebezpečí, na které hrdina nijak nereaguje, 

zůstává paralyzovaný. 
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II. úroveň - Selhání 

 Hrdina utíká před ohrožením ze strany nepřítele či deprivací. 

 Hrdinu se pokouší zachránit druzí, avšak prvotní ohrožení stejně neodstraní. 

 Hrdina se pokusí o útok, ale je neúspěšný. 

 Hrdina se mylně domnívá, že nepřítel či deprivace již pro něj nejsou ohrožující. 

 Hrdina se přidá na stranu nepřítele. 

 

III. úroveň – Zrušení 

 Nepřítel či deprivace ustoupí, avšak není poražen či překonána. 

 Ohrožení ze strany nepřítele či deprivace je zažehnáno, ne však definitivně 

odstraněno.  

 

IV. úroveň – Přeměna 

 Ohrožení ze strany nepřítele či deprivace je definitivně odstraněno a dochází ke 

kompletní přeměně výchozí situace. 

 Nebezpečí se nikdy nemůže vrátit. 
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5.1.2 3.třída 

I. Žádná odpověď na konflikt  

 Pouze Lukášův příběh naplňuje charakteristiky první úrovně řešení konfliktní situace. 

 Jedná se o příběh, jehož hlavními hrdinkami jsou brambory, které jsou následně 

snědeny lidmi.  

 Byla jedna brambora a ta si našla kamarádku a povídaly si. A pak je lidi snědli. 

 Brambory na nebezpečí nijak nereagují, jsou bez jakéhokoli varování snědeny. Právě 

absence reakce je podstatnou charakteristikou této úrovně. 

 

II. Selhání 

 Selhání se ukazuje v příbězích Jirky a Oldy.  

 Hrdinou Jirkova příběhu je kluk, který je unášen dodávkou neznámými muži. Chlapec 

se snaží muže přemluvit, aby ho pustili, ale ti se mu jen smějí a stanovují si výkupné. Tím 

příběh končí a čtenář se již nedozví, zda se chlapci podařilo uniknout, zda ho někdo 

vysvobodil, anebo zda zůstal dál vězněn svými únosci. V Jirkově příběhu se objevuje reakce 

na konflikt, tedy na únos, ve formě verbálního útoku.  

 „Pánové pusťte mě! A oni se zasmáli.” 

 Jirkův hrdina se snaží únosce přemluvit, a tím se i vysvobodit. Jeho útok je však 

neúspěšný, je stále unášen. Jirkův hrdina selhal a nebezpečí trvá dál. 

 

 Oldův příběh vypráví o skřítkovi, který umístí značku upozorňující na výjezd hasičů 

na začátek ulice Kalciova. 

 Byla tam totiž hasičárna. Konec. 

 Je patrné, že výjezd hasičů představuje v příběhu určité nebezpečí, tedy konfliktní 

situaci. Skřítek se snaží tento konflikt vyřešit pomocí výstražné značky. Jelikož příběh výše 

zmíněným úryvkem končí, nevíme, zda značka skutečně pomůže odvrátit nebezpečí nebo ne. 

Oldův příběh sice obsahuje konfliktní situaci a pokus o její řešení, ale už neobsahuje výsledek 

tohoto pokusu. Z tohoto důvodu je obtížné příběh zařadit do určité kategorie, avšak II. úroveň 

se jeví jako nevhodnější už kvůli tomu, že hrdina není ani paralyzovaný a ani se mu nepodaří 

ohrožení zažehnat. 
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III. Zrušení 

 Úspěšné zvládnutí konfliktní situace a odstranění překážky se ukazuje ve vyprávěních 

Alžběty, Gabriely, Kristýny, Liliany, Terezy, Valentiny, Zuzany, Davida a Honzy. 

 

 V příběhu Alžběty je hlavní hrdinkou opuštěná holčička. Její konfliktní situace 

spočívá právě v její samotě. Na dětském hřišti si půjčí od chlapečka křídu a namaluje si na 

zem medvídka, který se do rána promění v opravdovou hračku. Z příběhu není zcela zřejmé, 

zda si hrdinka maluje medvídka s tím přáním, aby se jí proměnil ve skutečnou hračku, nebo 

zda si ho maluje bez tohoto přání. Domnívám se, že to není rozhodující prvek, daleko 

důležitější je, že s pomocí magie je odstraněna konfliktní situace. Ze způsobu ukončení 

příběhu se spíše přikláním k tomu, že samota není odstraněna definitivně. Příběh končí takto: 

 Když se ráno probudila, tak tam byla opravdová panenka. 

 Z vyprávění se totiž nedozvíme, zda panenka nahradí trvale absenci domova. Navíc 

nedochází k úplné přeměně výchozí situace, proto jsem se rozhodla zařadit příběh do této 

kategorie. 

 

 Příběh Gabriely je o princezně Káje a motýlcích. Princezna Kája čelí dvěma 

konfliktním situacím. První konfliktní situace nastává, když si ušpiní své šaty. Konflikt za ni 

vyřeší její matka a to tak, že jí přestrojí a umyje. Toto řešení je charakteristické pro III. 

úroveň, jelikož dojde k odstranění konfliktu. Poté se dozvíme, že princezně Káje je smutno a 

chybí jí sestra, což představuje druhou konfliktní situaci v příběhu. 

 A v tu chvíli mamince královně se narodila dcerka. 

 Z této poslední věty příběhu se může zdát, že konflikt je zcela odstraněn a příběh je 

tak možné zařadit do IV. kategorie. Pokud ho však srovnám s příběhy z IV. úrovně, chybí mi 

v něm právě tolik potřebná přeměna. Z vyprávění není zřejmé, jak na tuto novou situaci 

reagovala hrdinka a zda ji pak přestalo být smutno. Zkrátka postrádám v příběhu kompletní 

přeměnu výchozí situace proto, abych mohla příběh zařadit do IV. úrovně, a z tohoto důvodu 

příběh řadím do III. úrovně.  

 

 Příběh Kristýny je o zvědavém štěňátku. Konfliktní situace je explicitně vyjádřena již 

v úvodní části, kdy se dozvídáme, že štěňátku chybí přátelé. Vydává se tedy na cestu lesem, 

kde potkává myšku a kočku, které také postrádají přátele. A tak se všichni spřátelí a na konci 

se setkají i s rodiči štěňátka. Hrdina jejího příběhu je tedy v řešení své konfliktní situace 
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iniciativní a zároveň i úspěšný. Podaří se mu odstranit hrozbu, tedy svoji samotu, v podstatě 

s nápomocí dalších zvířat. Ačkoliv se může zdát, že konfliktní situace, tedy absence přátel, již 

nemůže nastat, že je natrvalo zažehnána, v příběhu to však není explicitně vyjádřeno. Příběh 

končí takto: 

 Tak byli tři a najednou jak šli o kousek dál, tak uviděli před sebou štěňátkovi rodiče, a 

tak se všichni sešli. 

 Nedochází tedy k takové přeměně situace, která je typická pro IV. úroveň, proto jsem 

tento příběh zařadila do této kategorie. 

 

 V příběhu Liliany je hrdinou vlk, který touží po kamarádovi, tak jako tomu je 

v předešlém případě. Vlk tedy také čelí konfliktní situaci v podobě samoty. V  příběhu Liliany 

se však hrdina nevydává na cestu hledat přátele, ale potká zajíce při lovu. Zajíc mu zprvu 

nedůvěřuje a má strach, že se stane spíše jeho potravou. Vlk tedy musí zajíce přesvědčit, že 

mu nechce ublížit, a že se naopak chce přátelit. Vlk je na konec úspěšný a se zajícem se 

spřátelí. Opět nedochází k žádné kompletní přeměně situace. Vlkovi se sice podařilo úspěšně 

překonat svoji samotu, avšak z vyprávění není zřejmé, zda tomu tak již bylo napořád. Příběh 

končí slovy: 

 A skamarádili se. 

 

 V příběhu Terezy je ústřední postavou osel, který se postupně setkává s dalšími zvířaty 

na farmě. 

 Byl jeden osel a šel se podívat na farmu a potkal kozu, která se jmenovala Líza. A ten 

osel se jmenoval Pavlík, tak šli spolu na farmu. A osel si zapojil vozík a jeli zase, tam kde 

bydleli. A bydleli ve stáji a tam měli všechno, co potřebujou, a bylo to seno, měli tam pořádek 

a byla tam i oslice, jedli si tam to seno a pak si tam běhali a hráli si. A pak potkali slepici a ta 

se jmenovala Anička. 

 Příběh by asi bylo vhodnější analyzovat jako Veršovaný příběh než Příběh se 

zápletkou. Osel Pavlík nepociťuje ohrožení ani deprivaci, i když možný pocit deprivace lze 

usuzovat z opakovaných výprav na farmu, kde získává seno a potkává nové přátele. Jelikož 

hrdina není ničím paralyzovaný, neselhává, ale ani nedochází v příběhu k přeměně výchozí 

situace, příběh řadím na III. úroveň.  
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 Příběh Valentiny vypráví o kočce Micce a jejím vyrůstáním z koťátka do dospělé 

kočky. Až jako dospělá kočka se vydává Micka na lov. Překážku zde tedy představuje hlad, 

na který Micka reaguje tímto způsobem: 

 Sedla si k myší díře a číhala a přinesla velikou myš. S chutí ji snědla. 

 Micka je v lovu úspěšná, podaří se jí chytit myš, a tím je hlad zažehnán. Hlad však 

není zažehnán napořád, může kdykoli znovu nastat. 

 

 Příběh Zuzany vypráví o holčičce Aničce, které se zdá sen. Zdá se jí, že je princezna a 

žije na zámku. V noci je však unesena neznámým mužem. Únos představuje v příběhu 

konfliktní situaci. Král po ní vyhlásí pátrání a jako odměnu pro nálezce slibuje princezninu 

ruku. Až třetímu princi se podaří princeznu najít. 

 A ten třetí ji konečně našel a tak král řekl, že si ji může vzít. 

 Princezna je vysvobozena díky třetímu princi, kterému se úspěšně podaří překonat 

hrozbu v podobě únosce a vyřešit tak konfliktní situaci. Král dává svolení ke svatbě a tím 

příběh končí, tudíž není z příběhu zřejmé, zda k ní skutečně dojde. Tento závěr tedy nestačí k 

tomu, aby byl považován za přeměnu výchozí situace. 

 

 Davidův příběh je o autu, které stojí na křižovatce a čeká na zelenou. Je otrávené 

čekáním a ve chvíli, kdy se rozsvítí zelená, se však nemůže rozjet. Autu došel benzín, což 

představuje konfliktní situaci v příběhu. Auto si však poradí a zavolá si na pomoc kamaráda, 

který mu dá benzín ze svého kanystru. 

 Auto si natankovalo a spokojeně odjelo domů. 

 Auto si tedy s překážkou ví rady a s pomocí kamaráda celou situaci úspěšně vyřeší. 

Nedochází však ke kompletní přeměně v příběhu, jelikož se taková situace může kdykoli 

zopakovat a její řešení není definitivní. 

 

 Hrdinkou Honzova příběhu je kočička, které se ztratilo klubíčko. Ztráta klubíčka 

představuje v příběhu konfliktní situaci. Po dlouhém hledání najednou slyší kočička křik a 

vydá se za jeho zdrojem. Potkává housenku, která se bojí klubíčka. Kočička housenku 

uklidňuje a vysvětluje jí, že to je její klubíčko. Kočička tedy díky housenčině strachu nalézá 

své klubíčko a tak se jí podaří odstranit konflikt. Příběh však pokračuje dál, jelikož se 

dozvídáme, že se kočička a housenka spřátelí a začnou si společně hrát. Nabízí se tedy IV. 

úroveň, jelikož je možné tuto situaci označit jako přeměnu. Následující den však přichází 
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kočička k dubu, kde se má s housenkou setkat, ale vidí tam jen kuklu, a tak odchází domů. 

V příběhu tak dochází k další konfliktní situaci, jelikož kočička postrádá svoji novou 

přítelkyni. Následující den kočička spatří motýla. 

 A pak uviděla motýla a to byla právě, že ta housenka. 

 Těmito slovy příběh končí. Housenka se proměnila v motýla, ale z příběhu není 

zřejmé, zda si je toho vědoma i kočička. Zůstává otázkou, zda kočička poznává v motýlovi 

svoji přítelkyni housenku nebo ne. Pokud bychom uvažovali nad možností, že kočička neví o 

přeměně housenky v motýla, tak řešení druhé konfliktní situace patří do I. úrovně, jelikož 

kočička nijak nereaguje na to, že housenka nepřišla na domluvené místo. Pokud však 

v motýlovi poznává svoji přítelkyni housenku, hrozba je tím odstraněna, jelikož se přítelkyně 

setkávají. Pak je možné uvažovat nad III. úrovní a to v obou částech příběhu. 

 

IV. Přeměna 

 Přeměna, tedy úplná transformace situace zahrnující definitivní odstranění překážky, 

se ukazuje v příbězích Elišky, Kačky, Karolíny, Daniela, Kryštofa a Olivera. 

 

 Eliščin příběh je o medvídkovi, který si na své procházce najde nové kamarády. 

Společně se rozhodnou postavit si domeček, což se jim nakonec podaří. Stavbu domečku lze 

považovat za konfliktní situaci, kterou zvířátka společnými silami zvládnou. 

 Tak týden stavěli a nakonec to postavili a žili až do smrti. 

 Ze závěru příběhu lze vyvodit, že zvířátka si umí poradit se svým úkolem- stavbou 

domečku, definitivně se jim tedy podaří odstranit překážku, která se už nemůže vrátit, a od té 

doby žijí spokojeně. Dochází k úplné přeměně výchozí situace, kdy byl medvídek na začátku 

sám, a na konci příběhu má přátelé, se kterými bydlí ve společně postaveném domečku.  

 

 V příběhu Kačky je hlavním hrdinou delfínek. Delfínkovi chybí přátelé, což v příběhu 

představuje konfliktní situaci. Tuto situaci se delfínek snaží řešit tím, že se je jednoho dne 

vydá hledat. Při svém hledání je úspěšný, jelikož se seznámí s mořským koníkem. Příběh 

končí takto: 

 Delfínek souhlasil a tak pak byli největšími kamarády. 

 Nejen, že si delfínek našel kamaráda, ale jak je z této závěrečné věty zřejmé, přátelství 

trvalo i nadále. Samota byla definitivně odstraněna a delfínek s mořským koníkem se stali 

největšími přáteli, došlo tedy k přeměně situace.  
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 Příběh Karolíny vypráví o ptáčátkách a jejich dospívání v dospělé ptáky. Ptáčátka čelí 

několika vývojovým úkolům, například se musí naučit létat a stavět hnízdo, které zároveň 

představují i konfliktní situace příběhu. Všechny tyto úkoly úspěšně zvládají a ovládnutím 

těchto dovedností se stávají dospělými ptáky. Nabyté dovednosti rovněž zajišťují to, že tyto 

překážky již ptáky neohrozí. Úspěšné vyřešení těchto vývojových úkolů vede nejen 

k definitivnímu odstranění překážek, ale i k zcela nové situaci, jelikož ptáčátka se mění v 

dospělé ptáky. 

 A tak se z nich stali velcí ptáci. 

 

 V příběhu Daniela vede hrdina boj se svým nepřítelem Pavoučákem. Pavoučák tedy 

představuje v příběhu ohrožení, na které se hrdina neustále pokouší útočit. Při posledním 

útoku je úspěšný, vlastní silami svého nepřítele přemůže. 

 A potom to Pavoučáka zasáhlo a omámilo ho to a hrdina pak vzletěl a celou planetu 

zničil. 

 Tento závěr dává zřetelně najevo, že celá situace je definitivně vyřešena a ohrožení 

v podobě Pavoučáka se už nikdy nemůže vrátit.  

 

 Hrdina Kryštofova příběhu svádí boj o ruku princezny se svým protivníkem. Kdo ji 

chce vyhrát, musí porazit příšeru. Na tuto konfliktní situaci reaguje hrdina útokem na příšeru, 

ve kterém je úspěšný. Podaří se mu tedy porazit nejen příšeru, ale i svého protivníka, protože 

je to on, kdo vyhrál, a bere si princeznu za ženu. 

 Takže vyhrál a vzal si princeznu za ženu. 

 Tento příběh je typickým příkladem řešení situace na IV. úrovni, jelikož zcela 

koresponduje se Sutton-Smithovou charakteristikou. 

 

 Oliverův příběh je o otrokovi, který se touží stát bojovníkem v aréně. Tato touha 

představuje v příběhu konflikt, jež se hrdina snaží vyřešit usilovným tréninkem. V řešení mu 

pomůže i to, že svým výkonem zaujme trenéra gladiátorů, který ho následně pověří na 

gladiátora, a splní mu tak jeho sen. 

 Líbilo se mu jak bojoval a pověřil ho na gladiátora. 

 Konfliktní situace je tedy definitivně vyřešena a z otroka se stává gladiátor. Dochází 

tedy k úplné přeměně situace. 
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5.1.3 6. třída 

I. Žádná odpověď na konflikt 

 Pouze příběh Kamila naplňuje charakteristiky I. úrovně. 

 Jeho příběh je převážně dialogem dvou mužů, Jacka a Tomase. Z jejich rozhovoru se 

dozvídáme o povaze konfliktní situace- Jack dostává od Tomase úkol. 

 „Tak co pro mě máš?” „Mám pro tebe dobrou práci. Stačí vybouchnout jeden dům.” 

„Co že?” „Neboj, mám vše pod kontrolou. Na, tady máš.” „Ou, to je pořádnej dynamit.” 

 Popis úkolu, který má Jack vykonat, zároveň implikuje přítomnost ohrožení.  Jack 

tedy stojí před úkolem, který je pro něj nebezpečný. Tímto popisem však příběh končí, dál už 

se nedozvíme nic o tom, zda hrdina úkol splnil či ne. Příběh tedy naplňuje charakteristiky I. 

úrovně právě tím, že postrádá hrdinovu reakci na konfliktní situaci. 

 

II. Selhání 

 Neúspěšný pokus hrdiny při řešení konfliktní situace a odstraňování překážky se 

objevil v příběhu Natálie. 

 Její příběh vypráví o středoškolačce Alisse. Alissa se vracela pozdě večer z večírku a 

zabloudila. Zabloudění se v tomto příběhu stává překážkou, na kterou Alissa reaguje tak, že 

se rozhodne přečkat noc venku. V noci ji děsí nejrůznější zvuky a setkává se s Andělem. 

 Anděl jí podal ruku. Už se ho skoro dotkla když ucítila hroznou ránu. V bezvědomí se 

skácela k zemi. 

 Alissa na konci příběhu umírá, jelikož v noci umrzla. Hrdinčin pokus o vyřešení 

konfliktní situace, byl neúspěšný. Hrdinka selhala a následkem toho umrzla. Nejasná je 

postava Anděla. Je to buď zachránce, nebo předsmrtná vidina, přesto se domnívám, že to pro 

účel analýzy není podstatné. Domnívám se, že tento příběh lze zařadit do této kategorie, právě 

proto, že hrdinka na situaci určitým způsobem reagovala, avšak selhala a nebezpečí ji 

přemohlo. 

 

III. Zrušení 

 Odstranit překážku se povedlo hrdinovi v příběhu Adély, Anežky, Marie, Nely, Niny a 

Lukáše a Štěpána. 
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 Příběh Adély vypráví o myšce Lucce, která je učitelkou na žabí škole. První den školní 

výuky po prázdninách však zjistí, že se nevejde do školních dveří. Zde dochází ke konfliktní 

situaci. Nemožnost projít dveřmi představuje pro myšku Lucku překážku, na kterou reaguje 

tím, že se obrací s žádostí o pomoc na ředitele Kvakonoha. Ředitel Kvakokonoh dostane 

nápad, jak problém vyřešit, a tak nechá namontovat nové a zřejmě větší dveře. Ředitel 

Kvakonoh tedy úspěšně odstraní překážku a vysvobodí tak myšku Lucku z konfliktní situace. 

Situace se však může znovu zopakovat, protože se například mohou najít jiné dveře příliš 

malých rozměrů pro myšku Lucku. Příběh také nekončí výraznou změnou výchozí situace, 

proto jsem se rozhodla ho zařadit do III. úrovně spíše než do IV. úrovně.  

 Paní učitelka Lucka dveřmi v pohodě prošla! Poděkovala panu řediteli a pozvala ho 

na kávu. 

 

 Anežky příběh je o čarodějce Lil. Její partner Goard chce zneužít jejích kouzelnických 

schopností k tomu, aby vytvořila kouzelný nástroj, s jehož pomocí by mohl ovládnout svět. 

Lil však přesvědčí o tom, že to bude nástroj, který bude lidem pomáhat. Lil uvěří a dostává se 

tak do konfliktní situace, o které zprvu ani netuší. Má však zlé tušení a kouzla ještě stihne 

včas zastavit. Nedokončený nástroj promění v kouzelný leknín se zvláštními, ale kladnými 

vlastnostmi. Hrdince příběhu se tedy vlastními silami podaří odvrátit aktuální hrozbu, ale stále 

jí hrozí, že se jí pokusí znovu oklamat Goard. Konfliktní situace tedy není definitivně 

odstraněna, navíc z ukončení příběhu vyplývá, že příběh se bude dále vyvíjet. 

 Ale jednoho dne se našlo dítě, který byl leknín dědictvím. Pokračování příště. 

 

 Anička, hrdinka v příběhu Marie, vypráví svůj zážitek z letního tábora. Hned po svém 

příjezdu na horskou chatu, kde se má konat tábor, Anička a její rodiče zjistí, že přijeli o den 

dříve. Konfliktní situace přichází ve chvíli, kdy se jim nedaří obstarat si ubytování a rozbije se 

jim auto. Rodiče Aničky se snaží konflikt vyřešit pomocí několika neúspěšných pokusů – 

obcházejí hotely a také shánějí mechanika. Matka nakonec přichází s nápadem přespat v lese. 

 Všichni jsme si dali teplý čaj. Po snídani mě taťka s mamkou a se sestřičkami konečně 

předali a rozloučili se se mnou. 

 Celá rodina tedy noc přečkala v lese a celou konfliktní situaci tím tak vyřešila. Hrozba 

je definitivně zažehnána a Aničce konečně začíná letní tábor, což v příběhu nepředstavuje 

přeměnu výchozí situace. 
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 Nely příběh vypráví o astronomech, kteří letěli na měsíc. Na své cestě spatří 

mimozemšťana a v tu chvíli přestanou fungovat motory. Astronomové uvíznou a nemohou 

letět dál. Tato závada představuje v příběhu překážku. 

 Za pár minut motory zničeho nic začaly zase fungovat, protože mimozemšťan zalezl do 

motoru a začal tam vypouštět jakousi energii. 

 Překážka je tedy odstraněna díky pomoci mimozemšťana a astronomové mohou letět 

dál. Závada se však může znovu objevit a navíc nedochází k přeměně výchozí situace, tudíž 

příběh naplňuje charakteristiky III. úrovně. 

 

 Hrdinou příběhu Niny je šnek Ferda, který prodává boty. Jednoho dne však Ferda svůj 

obchod neotevře a zmizí. Zvířata se ho vydají hledat a až Lišákovi se podaří Ferdu najít. 

 Lišák se ptá:„ Ferdo co ti je? „Mě už nikdo nechce ani moje boty, nepotřebují mě.” 

„Ale to sou jen řeči.” A Ferda se ptá: „Doopravdy?” „Ano.” Tak zas šel a jako každý den šel 

do práce.  

 Šnek Ferda se cítí nepotřebný, což v příběhu představuje konfliktní situaci. Řeší ji tak, 

že zmizí a ukrývá se před světem. Konflikt však stále existuje, odstraní ho až Lišák, který 

Ferdu najde a utěší ho. Hrozba je tedy zažehnána díky zachránci, není však jisté, zda nadobro. 

Zcela určitě však nedochází k výrazné změně výchozí situace, jak lze usoudit z poslední věty. 

 

 V Lukášově příběhu se odehrává florbalový zápas Země proti Marsu. Překážkou je 

v tomto příběhu tým Marsu, který musí tým Země porazit, aby mohl v zápase zvítězit. 

Z příběhu se dozvídáme, že to nebyl lehký boj a tým Marsu je velmi náročným soupeřem. 

 Ale pak se na nás usmálo štěstí a porazili sme je deset nula. 

 Odstranění překážky je tedy přisuzováno štěstí, které se obrátilo na jejich stranu. Tým 

Země vyhrává nad týmem Marsu, ale není to výhra definitivní, protože tým Marsu jim může 

v příštím zápase opětovat porážku a vyhrát nad nimi. Navíc nedochází k žádné výrazné změně 

výchozí situace, protože příběh končí tím, že přichází jejich učitelka a odcházejí se učit. Vše 

se tedy vrací zpátky do zaběhnutých kolejí.  

 

 Štěpán vypráví o výletě do muzea parních lokomotiv, který podnikl společně se svojí 

babičkou a dědečkem. Naznačenou deprivací je v příběhu touha po výletě, která je i přes 

jednu překážku- zpoždění vlaku nakonec uspokojena. 
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 Připravil jsem si svačinu do batohu a v devět nula nula jsme stáli na nástupišti, ale 

vlak nikde. Ozvalo se služební hlášení, že vlak bude mít patnáct minut zpoždění a tak jsem si 

zašel s babičkou koupit zmrzlinu. 

 V příběhu nedochází k přeměně výchozí situace, a proto ho řadím na III. úroveň.  

 

IV. Přeměna 

 K definitivnímu odstranění překážky a ke kompletní přeměně výchozí situace dochází 

v příbězích Míši, Karolíny, Pavlíny, Vandy, Jakuba, Martina, Petra, Tomáše a Tadeáše. 

 

 V příběhu Míši dochází ke dvěma konfliktním situacím. První konfliktní situaci 

představuje zranění dědečka. Zranění ošetří doktor, který se tak stane v očích Míši hrdinou. 

V případě druhého konfliktu se dá usuzovat na deprivaci, jelikož se dozvídáme, že Míša 

dostala od maminky pejska, tudíž implicitní deprivace je uspokojena. 

 V osm hodin večer sme se vrátili domů a mamka nám řekla, že má pro nás překvapení 

a vualá, byl to pejsek. Dali jsme mu jméno Alex. 

 

 Hrdinou v příběhu Karolíny je superhrdina, který zachraňuje lidi, zatímco jeho rodina 

si myslí, že chodí do běžné práce. Konfliktní situace nastává ve chvíli, kdy je superhrdina 

zajat mimozemšťany, kteří unesou i jeho manželku s dcerou. Vyhrožují mu, že pokud dál 

bude zachraňovat lidi, zabijí jeho rodinu. Konfliktní situaci se superhrdina snaží řešit svými 

nadpřirozenými schopnostmi, zároveň ho zachrání jeho syn, který po něm zdědil jeho 

schopnosti. Přestože se jim podařilo uniknout před mimozemšťany, chtějí se jich superhrdina 

a jeho děti zbavit nadobro. Pokoušejí se tedy o definitivní odstranění překážky. V tom jim 

pomáhá strejda Metroman, a společně se jim podaří zabít královnu (superhrdinovu manželku 

proměněnou v mimozemšťana). Hrozba je tedy definitivně odstraněna a nehrozí, že by se 

mohla někdy vrátit, protože se mimozemšťanů nadobro zbavili. Kompletní přeměna výchozí 

situace spočítá v tom, že vznikla rodinka složená ze samých superhrdinů, kteří společně 

zachraňují svět. 

 Měl bejt konec světa a voni tomu zabránili, že vlítli do vesmíru a jako vodklonili ten 

meteorit. A ty lidi jim byli tak vděční, že byli boháči. A zemřeli teď. 

 

 Pavlína je hrdinkou ve svém příběhu spolu se svojí sestrou a otcem. Všichni tři se 

společně vydávají do lesa, kde najednou uvidí srnku uvízlou ve větvích. Trojice tedy čelí 
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konfliktní situace, jelikož se musí rozhodnout, zda srnce pomůžou a pokud ano, tak jakým 

způsobem. Otec a sestra se vydávají srnce na pomoc a po chvíli se jim podaří srnku zachránit. 

Úspěšně tedy překonávají hrozbu a podaří se jim vyřešit konfliktní situaci. Zároveň dochází 

k přeměně: 

 Zachránili srnku. Proto jsou taťka a sestra pro mě hrdinové. 

 Pavlína díky této události začne vnímat zcela jinak svého otce a svoji sestru. Od té 

doby jsou pro ni hrdinové, tudíž dochází k přeměně výchozí situace.  

 

 Vandin příběh je o holčičce Zuzance, která se touží stát baletkou. Má tedy 

neuspokojený sen, který v příběhu představuje konfliktní situaci. Ačkoliv se hrdinka snaží na 

konfliktní situaci reagovat usilovným tréninkem, nestačí to k odstranění překážky, jelikož je 

příliš malá na to, aby chodila na balet. Když je větší, maminka ji na balet přihlásí. Konfliktní 

situace je tedy vyřešena, Zuzanka začne chodit na balet a přání je uspokojeno. 

 A od té doby chodí malá Zuzanka na balet a tet ho dokonce i učí. 

 Z tohoto závěru vyplývá, že uspokojení ze snu trvalo u Zuzanky napořád a navíc došlo 

i k přeměně výchozí situace - ze Zuzanky se později stala učitelka baletu. 

 

 Jakubův příběh se odehrává v království, ve kterém už docházejí zásoby jídla 

v důsledku dlouhé zimy. Úkolem Zeleného rytíře a jeho panoše divokého prasata je získat 

kouzelné listy ze zázračného stromu, které obnoví život v jejich zemi. Konfliktní situaci 

v tomto příběhu představuje úkol, který hrdinové musí splnit, a překážka- drak, která jim 

brání ve splnění úkolu, a kterou musí nejprve odstranit, aby získali zázračné listy. Zelenému 

rytíři a panošovi se společnými silami podaří nad drakem zvítězit, a teprve tehdy jim skřítek 

dovolí natrhat si listy. Získávají tedy zázračné listy, díky nimž se podaří v jejich zemi obnovit 

život. Úkol je tedy definitivně splněn a dochází ke kompletní přeměně výchozí situace - 

v zemi zase začíná růst úroda. 

 Kde dopadl zázračný lístek, tak byla vidět tráva, začali růst kytky a to byl konec. 

 

 Martin jako hrdina svého příběhu vypráví o výletě do zábavního parku v Německu. Na 

počátku příběhu vyjadřuje svoji deprivaci z toho, že strašidelné zámky v Čechách jsou nudné, 

což tedy v příběhu představuje konfliktní situaci. Martin pak popisuje svůj zážitek ze 

strašidelného hradu v Německu, který je tolik silný, že způsobí zásadní přeměnu výchozí 

situace. 
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 Teď už se nebojím ničeho. Můžeme jít snad už na všechny atrakce, protože teď už to 

bude stát za nic. 

 Ačkoli dochází v příběhu k přeměně, paradoxně tato výjimečná zkušenost vrací hrdinu 

k původní deprivace, jelikož ztrácí naději, že by tak výjimečný zážitek mohlo něco překonat. 

 

 Petrův příběh je o fotbalovém zápase, ve kterém hraje jeho tým proti nejlepšímu týmu 

na světě. Ve chvíli, kdy má Petr míč a chystá se střílet na bránu, objeví se na hřišti létající 

muž. Petrovi se nepodaří dát gól a míč letí mimo bránu. Létající muž však míč chytne a hází 

ho zpátky Petrovi. Petr se nachází v konfliktní situaci, jelikož záleží pouze na něm, zda jeho 

tým vyhraje, pokud se mu však podaří dát gól. Při prvním pokusu selže, poté dostává ještě 

jednu šanci díky neznámému muži, který mu míč hodí zpátky. Tentokrát Petr dává gól. 

Konfliktní situace je tedy vyřešena, a navíc dochází k přeměně: 

 A tím sem se stal největším hrdinou fotbalu. 

 

 Děj Tomášova příběhu se odehrává v království, nad které zlá čarodějnice seslala 

černý mrak, ze kterého padají myši. Království je plné myší, což v příběhu představuje 

konfliktní situaci. Král na tento konflikt reaguje tak, že hledá zachránce a slibuje mu za to 

královskou odměnu. Na hrad přichází Janek se svým kocourem a vymýšlejí plán, jak se myší 

zbavit. S pomocí dalších koček se Jankovi a kocourovi podaří obelstít čarodějnici a myšky 

nahnat do kouzelného pytle. Konfliktní situace je tak vyřešena a hrozba je definitivně 

odstraněna. Dochází také ke změně výchozí situace, jelikož z vesnického Janka a jeho 

kocoura se stává hradní stráž. 

 Král Jankovi a všem kočkám poděkoval pohostil je a Jankovi s matesem nabýdl službu 

na hradě. Udělal z nich královskou stráž. 

 

 Hrdinkou Tadeášova příběhu je moucha, pro niž je hrozbou pavouk, který si ji vyhlédl 

jako potravu. Moucha je vystavena ohrožující situaci, ze které ji zachrání sršeň. Sršeň 

zakousne pavouka, čímž definitivně vyloučí možnost, že by znovu mouchu napadl. Dochází i 

k přeměně výchozí situace, jelikož z mouchy a sršně se stanou nerozluční přátelé. 

 Z mouchy a sršně byly kamarádi a tak od té doby létají vždy spolu. 
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5.1.4 9. třída 

I. Žádná odpověď na konflikt 

 V příbězích žáků 9. třídy tato úroveň není zastoupena. 

 

II. Selhání 

 Pouze v příběhu Jakuba je hrdina v řešení konfliktní situace neúspěšný. 

 V Jakubově příběhu je hlavním hrdinou on sám. Na své cestě domů naráží na velký 

les, který tam nikdy před tím neviděl. Lesu se nedokáže vyhnout, jelikož je skutečně rozlehlý. 

Konfliktní situace nastává ve chvíli, kdy na něj vyběhne vlk. Jakub je vystaven nebezpečí 

v podobě útočícího vlka, na které reaguje útěkem. 

 Začal jsem utíkat. Jen tak tak jsem utekl. Vyběhl jsem z lesa a objevil jsem se na ulici. 

Byl jsem rád. 

 Ačkoliv se hrdinovi podaří utéct a zachránit si tak život, vlk stále existuje a zůstává 

nebezpečným. 

 

III. Zrušení 

 Úspěšné řešení konfliktní situace se ukazuje v příbězích Jany, Veroniky, Žanety, 

Davida, Mikuláše, Karla a Slávka. 

 

 Jana, jako zároveň i hrdinka svého příběhu, se vydává se svojí kamarádkou lyžovat na 

hory. Konfliktní situace nastává ve chvíli, kdy Jana upadne na lyžích a zlomí si lyži. Konflikt 

je odstraněn, když si Jana půjčí v půjčovně jiné lyže a může tak pokračovat v lyžování. 

 Tak jsem seběhla zbytek sjezdovky. Čekala sem až kamarádka sjela dolů. Šla se mnou 

si půjčit z půjčovny. 

 Stejná konfliktní situace se přihodí i její kamarádce, avšak této části příběhu jsem 

bohužel neporozuměla. 

 

 Příběh Veroniky je o osamělé paní, která si pořídí psa. Konflikt nastává v příběhu ve 

chvíli, kdy se jí pes ztratí. Hrdinka reaguje na konfliktní situaci tak, že zavolá policii. Policie 

po psovi pátrá, ale nakonec ho najde v lese myslivec. Ohrožení, tedy ztráta psa, je odstraněno 

díky myslivci, který psa najde a vyřeší tak zároveň konfliktní situaci. Vše se vrací zpět do 

původní situace, k přeměně nedochází. 
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 Ale najednou asi po dvou dnech pátrání zastavili, protože hodný myslivec našel psa 

v lese. Konec. Tečka. 

 

 V příběhu Žanety je hlavním hrdinou muž, který vypráví svůj zážitek. Muž se vrací 

z práce domů a uvidí před svým domem hasičské auto, což implikuje konfliktní situaci. Muž 

ihned běží do domu zjistit, co se děje. 

 Nakonec se ukázalo, že jenom vyhořel sporák. A tak jsem se uklidnil a pak se všechno 

ukázalo, že všechno dobře dopadlo. 

 Muž tedy přichází ve chvíli, kdy je konfliktní situace už dávno vyřešena někým jiným, 

on už pouze zjišťuje, že je vše v pořádku a žádné nebezpečí nehrozí. Toto zjištění je mu 

jakoby odměnou za to, že nezůstal paralyzovaný a situaci se snažil vyřešit.  

 

 Davidův příběh je o třech sourozencích, kteří bydlí na hradě Sokolí skála. Od 

obchodníka koupili pět mincí, chybí jim však šestá mince. Pokud zbývající minci najdou, 

splní se jim tři přání. Na cestě ke splnění tří přání tedy stojí sourozencům překážka v podobě 

chybějící mince, kterou musejí najít. Konfliktní situaci se snaží řešit pomocí Internetu, kde se 

jim podaří najít umístění šesté mince. Druhý den se ji vydají hledat přímo do lesa, kde by 

měla být. Jsou úspěšní a minci se jim skutečně podaří najít. 

 Přijíždějí k lesu Orlí les, jdou dovnitř a najednou uvidí kámen se stejným znakem jako 

je na minci. Minci zkusej dát na ten znak a najednou cvak a otevřou se dvířka. A říkaj: „Jupí, 

našli sme šestou minci.” 

 Překážku se jim tedy podaří odstranit, jelikož získávají poslední minci. Příběh však už 

končí a čtenář se již nedozví, zda sourozenci měli tři přání nebo ne. Ačkoliv už mají všechny 

mince, a konfliktní situace se s největší pravděpodobností opakovat nebude, nenastává žádná 

přeměna, tudíž příběh patří do kategorie III. úrovně.  

 

 Mikulášův příběh je o malém chlapci, kterého na rodinné dovolené v Bulharsku 

unesou neznámí muži. Únos tedy v příběhu představuje konfliktní situaci, na kterou hrdina 

příběhu reaguje pokusem o útěk. Útěk se chlapci podaří a dostává se zpátky ke svým rodičům. 

Únosce se však nedaří dopadnout. 

 A ty dva zloději se nenašli, na tom ostrově nebyli. A prostě někam utekli, tak se je 

policie snažila chytit, ale bohužel se to nevydařilo. A chlapec se dostal k rodičům, a zbytek 

dovolený si užívali a pak odletěli zpátky. 
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 Přestože se chlapci podaří uniknout, únosce nikdo nechytí a tak jsou stále nebezpeční, 

ale už ne pro chlapce, jelikož ten odlétá se svými rodiči z Bulharska. Navíc se vše vrací do 

výchozí situace, kdy byl chlapec s rodiči, a nedochází k žádné přeměně. 

 

 Hrdinou Karlova příběhu je chlapec Antonín Josef, který se vydává se svojí matkou do 

lesa na houby. Rozdělí se, aby měli co největší úlovek. Antonín je tolik zaměstnaný hledáním 

hub, že se ztratí. Zabloudění představuje konfliktní situaci. Usilovným hledáním se mu podaří 

najít cestu z lesa a shledává zase svoji matku. Konflikt se mu tedy vlastními silami podaří 

úspěšně vyřešit. Aby se situace příště neopakovala, rozhodnou se s matkou, že příště půjdou 

raději společně. Tuto reakci přesto nejde považovat za přeměnu, jedná se spíše o definitivní 

odstranění hrozby- zabloudění v lese. 

 Tak se společně vrátili domů a příští den se rozhodli, že příště už půjdou radši spolu. 

 

 Slávek je hlavním hrdinou svého příběhu, ve kterém je za trest poslán do lesa sbírat 

houby. Konfliktní situace nastává ve chvíli, kdy se střetne s medvědem. Nejprve reaguje 

útěkem, pak si uvědomí, že by měl zůstat klidný a vyšplhá na strom. Po chvíli čekání medvěd 

zmizí. Nepřítel, tedy medvěd, útok vzdává a odchází pryč, což dle teorie Suttona-Smithe patří 

do možných způsobů reakcí III. úrovně.  

 Ale měl jsem štěstí, medvěd zmizel a já sem mohl jít zpět domů. 

 

IV. Přeměna 

 Nejen definitivní odstranění překážky, ale i úplná přeměna výchozí situace je přítomna 

v příbězích Ivany, Lenky, Lucie, Terezy, Michala a Tugudura. 

 

 Ivana, jako hrdinka svého příběhu, má narozeniny a těší se do školy, jelikož je 

zvědavá, jaké dárky dostane od svých přátel. Už od rána se jí nedaří, protože zaspala a ujel jí 

autobus. Konfliktní situaci za ni vyřeší její matka, která ji odveze do školy. Nešťastný den 

dále pokračuje, protože jí ve škole nikdo negratuluje k narozeninám a je několikrát zkoušená. 

Nešťastné příhody stále pokračují a představují v příběhu konfliktní situace, na které však 

hrdinka nijak nereaguje a nechává je za sebou bez jakéhokoliv řešení, ale zároveň z nich vždy 

nějakým způsobem vyvázne. Z tohoto důvodu by bylo možné příběh zařadit do II. úrovně. 

Příběh však končí takto: 
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 Volala spolužačka: „ Sandro, mohla by si, prosím tě, přijít dolů do restaurace? 

Potřebuju si opsat úkol. ” Tak jsem ji poslechla a šla dolů. Když jsem tam vstoupila, skoro 

jsem spadla z noh. Uspořádali mi velkou oslavu, kde byla celá moje rodina a přátelé. Super! 

To jsem vůbec nečekala. Dokonce jsem dostala i náhradu za můj bůhvíkde plavající mobil. 

Překvapení přichází na poslední chvíli a to mě hodně potěšilo. Naštěstí mám vedle sebe lidi, 

na které se mohu spolehnout a kteří na mě nikdy nezapomenou. Tyhle narozeniny považuju za 

jedny z nejlepších. 

 Přátelé Ivany pro ni uspořádali narozeninovou oslavu a tím i odstranili konfliktní 

situaci. Tato konfliktní situace představovala pro Ivanu hrozbu, že jí nikdo nepopřeje k 

narozeninám. Takové řešení konfliktu spadá do III. úrovně. Avšak z poslední věty se 

dozvídáme, že tyto narozeniny Ivana považuje za jedny z nejlepších, tudíž by se dalo 

uvažovat o přeměně výchozí situace, tedy o úrovni IV. Hlavní přeměnou však je, že hrdinka 

došla k poznání, že se na své blízké může spolehnout. 

 

 Lenčin příběh je o dívce Jessie, která patří do party nejoblíbenějších dívek na škole. 

Natalia, sestřenice Jessie, by také ráda patřila mezi tyto dívky, a tak se jí podvodem podaří 

Jessie z party vytlačit a zaujmout v ní její místo. Ohrožení tedy pro Jessie představuje 

sestřenice, která jí sebrala všechny kamarádky. Konflikt se však urovná ve chvíli, kdy Jessie 

hrozí ostuda před zraky jejího idolu, a Natalia ji z této situace zachrání. 

 No a pak byl tý škole jeden kluk, jmenoval se Mike a pořádal jakoby narozeninovou 

party a byl to Jessie idol. No a ona tam prostě šla a udělala mu jakoby narozeninovej dort, 

z kterýho ona prostě pak vyskočí. No a von ještě než tam ten dort měli přivízt, tak on tam 

představil svoji přítelkyni. No takže tu Jessie to naprdlo a vylezla z toho dortu, ale pomohla jí 

tím jakoby ta její sestřenice, která jí z tý scény odvezla, takže ten dort nebyl odhalen. No a ony 

se pak skamarádili a prostě a zůstaly všechny i s tou Jessienou partou kamarádky. 

 Nepřítel, tedy Natalia, se stává benevolentní. Je nutné zdůraznit, že to však není 

falešné. Jessie se dostává zpět do dívčí party, a tak je konfliktní situace definitivně odstraněna 

a zároveň dochází k přeměně z původně negativních vztahů v přátelství mezi Jessie a Natalii.  

 

 Lucčin příběh je o dívce, jejíž největší zálibou je fotbal. S rodiči se přestěhovali do 

jiného města a na nové škole je pouze chlapecký fotbalový tým. Překážku v tomto příběhu 

představuje to, že je žena. Z tohoto důvodu nemůže hrát svůj oblíbený fotbal. Konfliktní 

situaci se nejprve snaží řešit tak, že se převlékne za chlapce. Do týmu ji přijmou a je velice 



43 

 

úspěšná. Při jednom zápase je však její převlek odhalen a z týmů je vyhozena. Tento pokus o 

řešení byl tedy neúspěšný. Hrdinka to zkouší znovu, tentokrát si promluví s trenérem a ten jí 

dá ještě poslední šanci. Dívka svým výkonem všechny přesvědčí a všichni ji přijímají jako 

plnohodnotnou členku týmu. Svým úsilím a výkonem odstranila překážku a splnila si tak své 

přání hrát ve fotbalovém týmu. Nehrozí ani opakování konfliktní situace a navíc dochází i 

k přeměně - dívka si nachází partnera i nové přátele. 

 Ta holka hrála hodně dobře, kluci taky. Samozřejmě si po chvíli našla nějakého 

partnera tam. Ta její touha, která se jí vlastně vyplnila, se jí podařila a byla hrozně spokojená 

i s tím svým klukem a v tom fotbalovým týmu, kde ji brali jako kamarádku. No a tak prostě dál 

než dostudovala, hrála fotbal, byla úplně spokojená a když musela přejít na vejšku, tak 

všichni se s ní rozloučili s tím, že je to hrozně mrzí, jak ji přivítali, že by si to takhle vůbec 

nepřáli, kdyby věděli, jaká je to úžasná holka, jak se s ní dá dobře komunikovat a jak umí 

prostě dobře hrát fotbal. Tak se s ní rozloučili, po pár letech se zase potkali a byli šťastní, 

vzpomínali na starý vzpomínky a vybavovali si jenom to nejlepší. 

 

 Tereza, jako hrdinka svého příběhu, se vydává se svými bratry bruslit na led. 

Konfliktní situace nastává ve chvíli, kdy se pod Terezou propadne led a ona spadne do vody. 

Oba bratři se ji snaží vytáhnout z vody, což se jim nakonec podaří. Poté odjíždějí do 

nemocnice, kde si Terezu nechávají přes noc na pozorování. Bratři tedy vyřeší konfliktní 

situaci, jelikož se jim podaří Terezu zachránit a odstranit tak ohrožení. 

 A když jsme chtěli potom na led, tak už vždycky chodíme, když tam je vidět, že už je 

vyježděno, nebo když tam někdo je. 

 Tento závěr příběhu vyjadřuje snahu o definitivní odstranění hrozby. Sourozenci jsou 

opatrnější, aby se už nebezpečí nikdy neopakovalo, což vyjadřuje přeměnu výchozí situace. 

 

 Hrdinkou Michalova příběhu je školačka Tereza, která dostala špatnou známku ve 

škole, a z tohoto důvodu se bojí jít domů. Raději zůstává se svojí kamarádkou Radkou venku, 

která ji vezme mezi kluky. Kluci nabízejí Tereze cigaretu a po dlouhém přemlouvání si 

Tereza zakouří. Radka ji přitom vyfotí a druhý den ve škole začne Terezu vydírat a 

vyhrožovat jí, že fotku pošle rodičům Terezy. Tereza se tedy ocitá v konfliktní situaci, 

ohrožení pro ni představuje Radka. Tereza se snaží na konflikt nejprve reagovat tak, že vybere 

kasičku a snaží se prodat nějaké své věci. Radce to však nestačí a fotku odešle rodičům 

Terezy. Tereza má obavy z reakce rodičů a v panice se rozhodne spáchat sebevraždu. 
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 Na místě Tereza vykrvácela a její rodiče se z toho zhroutili a Radku u soudního šetření 

poslali do pasťáku na tři roky. Její rodiče zůstali do konce života psychicky poznamenáni. 

 Ačkoliv se může sebevražda jevit jako neúspěšné řešení konfliktní situace a tedy jako 

selhání hrdinky typické pro II. úroveň, z dalšího vývoje situace je možné v podstatě uvažovat 

i o IV. úrovni – Přeměně. Dochází totiž k potrestání Radky, což znamená odstranění hrozby a 

tedy vyřešení konfliktní situace někým jiným. K přeměně výchozí situace v příběhu dochází, 

když se dozvídáme, že rodiče jsou až do konce života psychicky poznamenaní. 

 Příběh Michala není jediným příběhem končící smrtí hrdiny z celého výzkumného 

materiálu. Příběh Natálie z 6. třídy je o středoškolačce Alisse, která v noci zabloudí a jelikož 

se rozhodne přečkat noc venku, umrzne. Tento příběh jsem zařadila do II. úrovně Selhání, 

jelikož hrdince se nepodaří úspěšně vyřešit konflikt. Smrt je vlastně následkem jejího 

neúspěšného pokusu a tím příběh končí. V příběhu Michala je však něco navíc. V průběhu 

celého příběhu zlo eskaluje a vyústí v sebevraždu hrdinky. Sebevražda může být vnímána 

jako neúspěšný pokus o řešení konfliktu, avšak v tomto příběhu vede k vyřešení celé 

konfliktní situace, jelikož nepřítel je nakonec potrestán. Zlo je tedy potrestáno, i když za to 

hrdina obětoval svůj vlastní život a zároveň dochází k přeměně výchozí situace, i když 

v negativním smyslu.  

 

 Tugudur ve svém příběhu přemýšlí, proč nikdo nikdy nezkusil být superhrdinou. A tak 

se Tugudur rozhodne zkusit si roli superhrdiny a zkouší své nadpřirozené schopnosti a zažívá 

i ohrožující situace, na které nijak nereaguje. Všechny tyto zážitky nakonec vedou Tugudura 

k názoru, že je lepší být normálním člověkem. 

 Vevnitř sem řek, že je lepší být normální člověk než superhrdina, protože jakmile 

budeš superhrdina všichni na tebe spoléhá. 

 Tugudurův příběh se odlišuje od ostatních tím, že on jako hrdina není vystaven 

konfliktu v podobě střetu s nepřítelem či nějaké formy tělesného strádání, ale dobrovolně se 

chce vystavit zkušenosti být superhrdina, aby pak mohl dojít k zmoudření. Zmoudření je 

definitivní a zároveň vede k přeměně výchozí situace. 
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5.1.5 Shrnutí 

 Všech 50 příběhů se mi podařilo roztřídit podle používaného systému do čtyř 

vymezených úrovní. Pro lepší přehlednost jsem získaná data umístila do tří tabulek. Dvě z 

nich znázorňují, jaké je zastoupení jednotlivých úrovní ve zkoumaných třech třídách podle 

pohlaví. Poslední z nich ukazuje zastoupení jednotlivých úrovní v jednotlivých třídách 

zahrnující obě pohlaví. Tabulky viz Příloha č. 10. 

 V mém vzorku se dá uvažovat nad vývojovým posunem zejména tehdy, když 

počítáme dohromady obě pohlaví v 3. a 6. třídě, kde se posun vpřed na vyšší úroveň odehrává 

z III. úrovně na IV. úroveň. Naopak v 9. třídě nastává krok zpět na nižší III. úroveň. 

Vývojový trend lze sledovat i u dívek samotných. Samotní chlapci již ve 3. třídě mají nejvyšší 

podíl IV. úrovně, podíl této úrovně se ještě zvyšuje v 6. třídě a v 9. třídě naopak klesá a 

předhání ho úroveň III. U všech věkových skupin však převládá užívání vyšších úrovní, tedy 

III. a IV.  

 Rozdíl v užívání úrovní řešení konfliktu v příbězích však vidím mezi pohlavími. U 

dívek napříč ročníky se téměř nevyskytuje I. a II. úroveň, s minimální výjimkou v 6. třídě, 

kde je přítomno Selhání. U chlapců ze všech ročníků se naopak tyto úrovně vyskytují. 

Zajímavé je však především to, že ačkoli dívky na rozdíl od chlapců používají téměř výhradně 

vyšší úrovně, přesto chlapci dosahují vyšším podílem na IV. úroveň. Ke změně však dochází 

v 9. třídě, kde naopak dívky častěji dosahují IV. úrovně. 

 

 Sutton-Smith zjistil, že technika Marandových nabízí i prohlubující analýzu, a tak 

jsem se rovněž rozhodla využít tuto techniku k hlubšímu zkoumání příběhů (Sutton-Smith, 

1981). 

  

5.2 Rozbor příběhů z hlediska povahy konfliktu 

 Abych mohla zkoumat styl řešení konfliktu v příbězích, je nutné nejprve data roztřídit 

podle toho, s čím se hrdinové v příbězích potýkají. Tedy z hlediska této kategorie se analýza 

zaměřuje v příbězích na symbolické vyjádření konfliktu. Důraz je kladen na to, jaké povahy je 

překážka, které hrdina příběhu čelí. Rozlišuje se mezi dvěma druhy překážek, a to mezi 

Ničemností a Deprivací. Ničemnost představují v příběhu překážky ve formě útoků, únosů a 

jiných násilných střetů s nepřítelem. Konfliktní situace s povahou Deprivace se vyznačuje 
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například nedostatkem životních potřeb, samotou či jakýmkoli jiným strádáním (Sutton-

Smith, 1986). 

 

5.2.1 3. třída 

Ničemnost 

 Hrdinové v příbězích Daniela, Kryštofa a Lukáše čelí konfliktní situaci s povahou 

Ničemnosti v podobě střetu s nepřítelem. V Danielově příběhu bojuje hrdina se svým 

nepřítelem Pavoučákem. Kryštofův hrdina musí porazit v boji příšeru, aby vyhrál nad 

protivníkem a mohl tak získat princeznu za ženu. Pro brambory z příběhu Lukáše nastává 

konfliktní situace ve chvíli, kdy je snědí lidé.  

 Princezna v příběhu Zuzky a chlapec v příběhu Jirky jsou uneseni, což v obou 

příbězích představuje konfliktní situace a svojí násilnou povahou patří do kategorie 

Ničemnosti.  

 

Deprivace 

 V příběhu Alžběty je hrdinkou opuštěná holčička bez domova, jejíž konflikt spočívá 

v její samotě. Holčička zřejmě postrádá rodiče. 

 Delfínkovi v příběhu Kačky, štěňátku v příběhu Kristýny a vlkovi v příběhu Liliany 

chybějí přátelé, což pro všechny tři hrdiny představuje konfliktní situaci.  

 Zvířata v Eliščině příběhu si chtějí postavit domeček. Konflikt v příběhu představuje 

absence společného domečku, což splňuje charakteristiku Deprivace, kterou je možné dále 

specifikovat jako určitý materiální nedostatek.  

 Princezna v příběhu Gabriely prožívá dvě konfliktní situace a obě patří do kategorie 

Deprivace. První konflikt v příběhu nastává ve chvíli, kdy si princezna ušpiní šaty. Princezna 

potřebuje čisté šaty, tudíž se jedná o Deprivaci v podobě materiálního nedostatku. Druhý 

konflikt představuje dívčino přání mít sestru. 

 V příběhu Terezy lze Deprivaci usuzovat z opakovaných výprav oslíka na farmu, kde 

získává seno a potkává nové přátelé.  

 V příběhu Honzy ztratí kočička své klubíčko, což vede ke konfliktu s povahou 

Deprivace v podobě materiálního nedostatku. Kočička čelí dalšímu konfliktu, když nemůže 

najít svoji novou přítelkyni housenku, což také vede ke konfliktu s povahou Deprivace.  
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 Oldův příběh je obtížné zařadit z hlediska úrovně řešení konfliktu, ale i z hlediska 

povahy konfliktu. Jelikož Skřítek umístil na začátek ulice výstražnou značku, vyplývá z toho, 

že ji tam zřejmě před tím postrádal. Mohlo by se tedy jednat o Deprivaci v podobě 

materiálního nedostatku. 

 V příbězích Valentiny a Davida jsou hrdinové vystaveni strádání v podobě hladu. V 

případě Valentiny se kočka Micka vydává na lov myši. V Davidově příběhu autu dojde 

benzín, což se dá rovněž považovat za formu hladu. 

 Ptáčátka v příběhu Karolíny musí úspěšně zvládnout řadu vývojových úkolů, aby se 

stala dospělými jedinci. Jelikož jsou na počátku ptáčátka nezralá, jedná se o konflikt 

s povahou Deprivace, přesněji řečeno o strádání ve formě určité vlastní nezralosti. 

 V příběhu Olivera se otrok touží stát gladiátorem. Toto na počátku nesplněné přání je 

konfliktem s povahou Deprivace.  

 

5.2.2 6. třída 

Ničemnost 

 Střet s nepřítelem jako konfliktní situace s povahou Ničemnosti je přítomná 

v příbězích Kamila, Tomáše a Tadeáše. Hrdinovi Kamilova příběhu je zadán nebezpečný úkol 

a tím je útok na nepřítele. Janek se svým kocourem v příběhu Tomáše čelí útoku čarodějnice a 

na mouchu v příběhu Tadeáše zaútočí Pavouk. 

 Únos a střet s nepřítelem se objevuje v příběhu Karolíny, kde je superhrdina zajat 

mimozemšťany, se kterými následně vede boj. 

 Kouzelnické schopnosti čarodějnice Lil v příběhu Anežky se snaží využít ke svým 

potřebám její partner Goard. Lil tak čelí Ničemnosti v podobě podvodu. 

 

Deprivace 

 Deprivace v podobě určitého materiálního nedostatku je přítomna v příbězích Adély, 

Marie a Nely. V příběhu Adély představuje pro myšku Lucku konfliktní situaci to, že nemůže 

projít dveřmi do své třídy. Myška Lucka tedy potřebuje větší dveře, což v příběhu představuje 

materiální nedostatek.  Pro Aničku a její rodinu v příběhu Marie nastává konfliktní situace ve 

chvíli, kdy se jim rozbije auto a marně shánějí ubytování. Astronomům v příběhu Nely 

přestanou fungovat motory a uvíznou tak ve vesmíru, což naplňuje charakteristiku konfliktu 

s povahou Deprivace. 
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 Příběhy Petra a Lukáše mají společnou touhu po vítězství ve sportovních utkáních. 

Lukášův příběh je o florbalovém zápase Země proti Marsu. V příběhu Petra musí on jako 

hrdina příběhu dát gól, aby jeho tým vyhrál. V obou příbězích je tedy stejný konflikt, kterým 

je potřeba zvítězit nad protihráčem. Jedná se tedy o konfliktní situaci s povahou Deprivace. 

 V příbězích Štěpána a Martina se objevuje velice podobná Deprivace v podobě určité 

touhy po zážitku. Štěpán jako hrdina svého příběhu touží po výletě s babičkou a dědečkem. 

Martinova Deprivace spočívá ve znuděnosti z českých strašidelných hradů a ztráty naděje, že 

by se mohl zase někdy bát ve strašidelném hradu. 

 V příběhu Míši dochází ke dvěma konfliktním situacím a obě řadím do Deprivace. 

První z nich představuje zranění dědečka, je to tedy určité fyzické strádání. Na druhou z nich 

lze pouze usuzovat z toho, že hrdinka dostala pejska, tudíž si ho před tím zřejmě přála a 

nedostávalo se jí ho.  

 Středoškolačka Alissa v příběhu Natálie zabloudí na cestě z večírku. Zabloudění je 

další možnou podobou konfliktní situace s povahou Deprivace. 

 Příběh Niny vypráví o šnekovi Ferdovi, který se cítí nepotřebný. Konfliktní situace má 

tedy povahu Deprivace, jelikož hrdina příběhu zažívá samotu. 

 Pavlína jako hrdinka svého příběhu se vydává na procházku lesem se svým otcem a 

sestrou. Konfliktní situace nastává ve chvíli, kdy uvidí srnku uvízlou ve větvích. Musí se 

rozhodnout, jak srnce pomohou. Konflikt má povahu Deprivace právě proto, že hrdinové 

příběhu čelí určité výzvě či problémové situaci, se kterou nemusí mít dostatek zkušeností, ale 

kterou musí vlastními silami vyřešit, aby srnku zachránili. 

 V příběhu Vandy se holčička Zuzanka touží stát baletkou. Má tedy přání, které je 

zatím nesplněné, a tak představuje pro hrdinku konfliktní situaci s povahou Deprivace. 

 V příběhu Jakuba k Deprivaci dochází ve chvíli, kdy království strádá z důvodu 

nedostatku jídla. Aby byl v zemi obnoven život, musí Zelený rytíř se svým panošem získat 

zázračné listy.  
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5.2.3 9. třída 

Ničemnost 

 Hrdinové v příbězích Jakuba a Slávka zažívají Ničemnost v podobě střetu 

s nepřítelem. Na Jakuba zaútočí v jeho příběhu vlk, a na Slávka v jeho příběhu zaútočí 

medvěd.  

 Pro Jessie, hrdinku příběhu Lenky, představuje konfliktní situaci podvod, kterého se 

dopustila její sestřenice, a kvůli kterému přišla o své místo v dívčí partě. Podvod je 

charakteristický pro konflikt s povahou Ničemnosti. 

 Tereza v příběhu Michala je vystavena konfliktní situaci v podobě vydírání ze strany 

své kamarádky Radky. Jedná se tedy o Ničemnost, jelikož vydírání je jednou z jejích 

možných podob. 

 V příběhu Mikuláše je malý chlapec unesen neznámými muži, což v příběhu 

představuje konfliktní situaci s povahou Ničemnosti. 

 

Deprivace 

 Tři sourozenci v příběhu Davida získávají od obchodníka pět mincí. Aby si mohli přát 

tři přání, musí nalézt šestou minci, která je ukrytá na neznámém místě. Materiální nedostatek 

představuje v příběhu konflikt s povahou Deprivace. O deprivaci v podobě materiálního 

nedostatku se jedná i v příběhu Jany, které se zlomí lyže, a nemůže tak pokračovat v lyžování. 

 Ivana jako hrdinka svého příběhu zažívá v den svých narozenin řadu nešťastných 

příhod – zaspí, zmešká autobus, nemá čisté oblečení, je zkoušená u tabule, rozbije televizi, 

spadne jí mobilní telefon do záchodu, málem ji přejede autobus a spálí palačinky. Hlavní 

konflikt v příběhu však představují hrdinčiny obavy z toho, že si nikdo nevzpomene na její 

narozeniny, což má povahu Deprivace. 

 Dívka v příběhu Lucie velice touží hrát fotbal. K Deprivaci dochází z toho důvodu, že 

v jejím okolí je pouze chlapecký tým, což zpočátku představuje překážku, která hrdince brání 

ve splnění jejího přání. 

 Tereza jako hrdinka svého příběhu se vydává se svými bratry bruslit na led. Konfliktní 

situace nastává, když se pod Terezou propadne led a ona spadne do vody. Ocitá se rázem 

v ohrožení života, což lze považovat za konflikt s povahou Deprivace. 

 V příběhu Veroniky dochází ke konfliktní situace ve chvíli, kdy se ženě ztratí její pes. 

Žena postrádá svého psa, což naplňuje charakteristiku konfliktu s povahou Deprivace. 



50 

 

 V příběhu Žanety dochází ke konfliktní situaci ve chvíli, kdy se muž vrací z práce a 

před svým domem vidí hasičské auto, což implikuje ohrožení. Muž pak zjistí, že jim doma 

vyhořel sporák, takže se jedná o určitý materiální nedostatek, tedy konflikt s povahou 

Deprivace. 

 Karlův příběh je o chlapci jménem Antonín Josef, který se při sběru hub ztratí v lese. 

Zabloudění hrdiny v lese v příběhu představuje konfliktní situaci a je jednou z možných 

podob Deprivace. 

 Tugudur se jako hrdina svého příběhu zabývá otázkou, proč ještě nikdo nezkusil být 

superhrdinou. Deprivace je zde znázorněna jako touha po poznání a nedostatek určité lidské 

zkušenosti.  

 

5.2.4 Shrnutí 

 Všech 50 příběhů se mi podařilo roztřídit do dvou kategorií – Deprivace a Ničemnost. 

Tabulky, viz Příloha č. 11, ukazují procentuální zastoupení těchto kategorií v jednotlivých 

třídách zvlášť u dívek a zvlášť u chlapců, a poté u obou pohlaví společně.  

 U dívek napříč věkovými kategoriemi převažuje konflikt s povahou Deprivace nad 

Ničemností, i když její podíl s věkem mírně klesá. Hrdinové v příbězích dívek z 3. třídy 

nejčastěji postrádají přátele. V příbězích dívek v 3. a 9. třídě převažuje materiální nedostatek. 

Ničemnost byla v příbězích dívek přítomná ve formě únosu, podvodu a i boje s nepřítelem. 

 U chlapců není přítomná taková vyhraněnost, oba druhy konfliktu jsou rovnoměrně 

zastoupené v 3. třídě, v 6. třídě převažuje Deprivace a v 9. třídě naopak převažuje Ničemnost. 

Nejčastěji užívaným způsobem vyjádření Ničemnosti v příbězích chlapců je střet 

s nepřítelem. Deprivace byla v příbězích chlapců vyjadřována v různých formách. 

 Souhrn za dívky a chlapce v jednotlivých třídách ukazuje, že napříč ročníky má větší 

podíl Deprivace. Hrdinové v příbězích dětí tedy častěji trpí strádáním a neuspokojením 

vlastních potřeb, spíše než aby jejich stav nerovnováhy byl zpersonifikován do podoby 

nepřítele či netvora, který vytváří ohrožující situaci.  

 Tabulky, viz Příloha č. 12, srovnávají podíl Deprivace a Ničemnosti na jednotlivých 

úrovních řešení konfliktu v každé třídě zvlášť u dívek a zvlášť u chlapců a poté v souhrnu za 

obě pohlaví.  

 U dívek napříč ročníky převažuje Deprivace na všech úrovních řešení konfliktu 

v příbězích. U chlapců se takto významná tendence neukazuje. Zdá se tedy, že zatímco dívky 
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vyprávějí spíše příběhy s povahou Deprivace obecně na všech úrovních řešení konfliktu, u 

chlapců zejména z 3. třídy taková vyhraněnost není přítomna. U chlapců z 6. třídy se ukazuje 

spíše tendence používat převážně Deprivaci na III. a IV. úrovni, zatímco chlapci z 9. třídy 

mají na těchto úrovních rovnocenné zastoupení Deprivace a Ničemnosti. Jelikož spíše u 

chlapců byly zastoupeny i nižší úrovně a to ještě v menším poměru ku vyšším úrovním, přesto 

si lze všimnout, že když už se objevily, tak jejich konflikt měl spíše povahu Ničemnosti. V 9. 

třídě na II. úrovni je tomu také tak. Souhrn za obě pohlaví opět potvrzuje to, že na III. a IV. 

úrovni převažuje konflikt s povahou Deprivace.  

 

5.3 Rozbor příběhů z hlediska stylu řešení konfliktu 

 Od rozboru toho s čím se hrdinové příběhů potýkají, je potřeba přejít k tomu, jakým 

způsobem se s tím potýkají. Ačkoli se kategorie Úroveň řešení konfliktu zabývá tím, jak děti 

jako vypravěči příběhů zacházejí s hrdinou a jeho konfliktem, a zaměřuje se zejména na to, 

zda hrdina reaguje na konflikt a zda se podaří v příběhu odstranit překážku, bylo by zajímavé 

podívat se, jakými způsoby dojde k odstranění překážky v příběhu. Zda hrdina odstraní 

překážku vlastními silami, nebo zda je pasivní a někdo mu pomůže, anebo je konflikt vyřešen 

díky spolupráci. Zároveň je možné zaměřit se na to, zda se na určité úrovni řešení konfliktu 

vyskytuje i specifický styl řešení konfliktu. Je zbytečné zabývat se v analýze I. úrovní řešení 

konfliktu, jelikož zde chybí jakýkoli pokus o řešení konfliktní situace. Při srovnávání 

dosažené úrovně řešení a použitého způsobu řešení konfliktu tedy začínám od II. úrovně. 

Nejprve si však příběhy z každé třídy rozdělím do tří kategorií podle stylu řešení konfliktu: 

Aktivita hrdiny – hrdina se sám pokouší o řešení své konfliktní situace; Pasivita hrdiny – 

hrdina se staví pasivně k řešení své konfliktní situace; Spojenectví – hrdina spojí své síly 

s dalšími aktéry při řešení své konfliktní situace. 

 

5.3.1 3. třída 

Aktivita hrdiny 

 Aktivita hrdiny a jeho vlastní úsilí řešení konfliktní situace se objevuje v příbězích 

Alžběty, Karolíny, Liliany, Terezy, Valentiny, Daniela, Jirky, Kryštofa, Oldy a Olivera.  
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 Opuštěná holčička v příběhu Alžběty si namaluje na chodník medvídka, který se přes 

noc promění v opravdovou panenku. Je obtížné určit, zda ho holčička malovala s tím 

úmyslem či bez něj. Ať či tak, považuji to za aktivní styl řešení konfliktu. 

 Ptáčátka v příběhu Karolíny musí projevit vlastní snahu a úsilí, aby se z nich stali velcí 

ptáci. Vlk v příběhu Liliany musí projevit vlastní aktivitu a zájem o přátelství, aby přesvědčil 

zajíce k přátelství. V příběhu Terezy musí oslík podnikat opakované výpravy na farmu, aby 

získal seno a potkal přátele. V příběhu Valentiny musí kočka Micka využít své schopnosti, 

aby si dokázala ulovit myš. 

 Hrdinové v příbězích Daniela a Kryštofa vlastními silami poráží své nepřátele v boji. 

Ačkoliv je hrdina Jirkova příběhu neúspěšný a je dále unášen neznámými muži, jeho pokus o 

smlouvání s cizinci se dá považovat za pokus řešit konfliktní situaci vlastními silami. Oldův 

hrdina je aktivní ve snaze odvrátit hrozící nebezpečí. Hrdina v příběhu Olivera zase pilně 

trénuje, a díky tomu si ho všimne trenér gladiátorů.  

 

Pasivita hrdiny 

 Pasivní styl hrdiny při řešení konfliktní situace se objevuje v příběhu Gabriely a 

Zuzany. 

 Ušpiněné šatičky princezně v příběhu Gabriely převlékne královna a její přání mít 

sestru se jí také ihned splní. Princezna v příběhu Zuzany je unesena a zachrání ji princ. 

 

Spojenectví 

 Spojení sil v řešení konfliktní situace je přítomno v příbězích Elišky, Kačky, Kristýny, 

Davida a Honzy. 

 V příběhu Elišky si zvířata společně postaví domeček. Delfínek a mořský koník 

v příběhu Kačky navážou spojenectví, aby společně překonali svoji samotu. To samé se 

odehrává i v příběhu Kristýny.  

 Auto v Davidově příběhu si zavolá na pomoc kamaráda, aby mu dal trochu benzínu. 

Kočka v Honzově příběhu zase najde své klubíčko, díky křiku housenky, se kterou se poté 

spřátelí. 

 

5.3.2 6. třída 

Aktivita hrdiny 
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 V příbězích Anežky, Marie, Natálie, Lukáše, Martina a Štěpána se objevuje aktivní 

styl hrdiny v řešení konfliktu. 

 Čarodějnici Lil se v příběhu Anežky podaří vyřešit konflikt s využitím svých vlastních 

kouzelnických schopností. V příběhu Marie celá rodina vyřeší problém s ubytováním vlastní 

zásluhou. Ačkoliv je hrdinka příběhu Natálie nakonec neúspěšná v odstranění konfliktní 

situace, snaží si na začátku také pomoct vlastními silami. 

 Lukášův tým se aktivně snaží porazit tým z Marsu. Přestože je Martin otrávený 

z českých strašidelných hradů, jede navštívit jeden v Německu, a má snahu zažít nové 

dobrodružství. Štěpán zase jede s babičkou a dědou na výlet, což si zřejmě před tím přál. 

 

Pasivita hrdiny 

 V příbězích Adély, Nely, Niny, Míši, Pavlíny a Tadeáše pomůže hrdinům vyřešit 

konfliktní situaci někdo jiný.  

 Za myšku Lucku v příběhu Adély vymyslí a zařídí řešení situace ředitel Kvakonoh. 

Astronomům v příběhu Nely pomůže mimozemšťan a v příběhu Niny lišák najde a utěší 

šneka Ferdu. Ve svém příběhu Míša dostane pejska, kterého si zřejmě přála, a zranění jejího 

dědečka ošetří lékař. Srnku v příběhu Pavlíny zachrání její otec společně se sestrou, zatímco 

ona celé situaci jen přihlíží. Mouchu v příběhu Tadeáše zachrání před pavoukem sršeň. 

 

Spojenectví 

 Spojenectví je přítomno v příbězích Karolíny, Vandy, Jakuba, Petra a Tomáše. 

 Superhrdinovi v příběhu Karolíny pomůže v boji s mimozemšťany jeho rodina. 

Zuzanka v příběhu Vandy pilně trénuje, aby mohla chodit na balet, ale potřebuje ještě pomoc 

maminky, která ji přihlásí na balet. V příběhu Jakuba Zelený rytíř se svým panoše společnými 

silami získají zázračné listy. Petr díky záhadnému muži, který mu po neúspěšném pokusu 

znovu přihraje míč, dává gól. Bez jeho pomoci by však novou šanci už nedostal. V příběhu 

Tomáše se podaří Jankovi a jeho kocourovi zbavit království myší.  

 

5.3.3 9. třída 

Aktivita hrdiny 

 Zaujmutí aktivního postoje hrdiny je přítomno v příbězích Jany, Lenky, Lucky, 

Žanety, Davida, Jakuba, Karla, Michala, Mikuláše, Slávka a Tugudura.  
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 Jana si ve svém příběhu zlomí lyže, ale přesto to nevzdává a jde si půjčit nové lyže. 

Poté co hrdinka Lenčina příběhu zjistí, že její sestřenice ji pošpinila před její partou, pohádají 

se. Ačkoliv příběh končí tím, že se její nepřítelkyně stane benevolentní a spřátelí se, příběh 

řadím spíše do aktivního stylu hrdiny než do pasivního stylu či spojenectví. Dívka v příběhu 

Lucky si jde tvrdě za svým cílem, což se jí vyplatí. Přestože hrdina v příběhu Žanety již 

přichází k vyřešení konfliktní situaci, což před tím netušil, staví se k celé situaci aktivně a 

nezůstává paralyzován. 

 Sourozenci v Davidově příběhu hledají společnými silami poslední minci. I když se 

Jakubovi ve svém příběhu nakonec nepodaří odstranit nebezpečí, zaujímá aktivní styl a utíká 

před vlkem. Antonín Josef v Karlově příběhu najde cestu z lesa vlastní zásluhou. Tereza 

v příběhu Michala na Radčino vydírání reaguje aktivně a snaží se zoufale najít peníze. Jelikož 

je nakonec nesežene, spáchá sebevraždu, což je možné vnímat jako hrdinovo úsilí uniknout 

z konfliktní situace a z tohoto důvodu příběh řadím do aktivního stylu. V příběhu Mikuláše 

chlapec unikne únoscům. Slávkovi se jako hrdinovi svého příběhu podaří ukrýt před 

medvědem. Tugudur se dobrovolně rozhodne zakusit roli superhrdiny, přestože na různé 

překážky nijak nereaguje, ale jeho aktivitu spatřuji právě v jeho rozhodnutí vyzkoušet si tuto 

roli.  

 

Pasivita hrdiny 

 Pasivní styl řešení konfliktu se objevuje v příbězích Ivany, Terezy a Veroniky. 

 Hrdinka v příběhu Ivany reaguje velice pasivně na všechny smolné příhody, které 

během dne zažívá, a především nijak neřeší to, že jí zatím nikdo nepopřál k narozeninám. 

Tereza se jako hrdina svého příběhu propadne pod led, ze kterého ji zachrání její bratři. 

Osamělá paní v příběhu Veroniky ztratí svého psa, kterého jí nalezne až myslivec.  

 

Spojenectví 

 Spojenectví není v příbězích dětí z 9. třídy zastoupeno. 

 

5.3.4 Shrnutí 

 Všech 50 příběhů je roztříděno do tří kategorií podle hrdinova stylu řešení konfliktu. 

Tabulky, viz Příloha č. 13, ukazují jejich zastoupení v jednotlivých třídách zvlášť u dívek, 

zvlášť u chlapců, a poté v souhrnu obou pohlaví napříč ročníky.  
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 Z tabulek vyplývá, že převažující styl řešení v příbězích dívek se pohybuje od aktivity 

hrdiny v 3. třídě, k jeho pasivitě v 6. třídě a v 9. třídě se vrací zpět k aktivitě hrdiny. Podobá 

se to trochu situaci chlapců, kteří v 3. třídě také používají v příbězích aktivní styl hrdiny, poté 

v 6. třídě užívají rovnocenně aktivní styl a spojenectví, a v 9. třídě opět nejvíce užívají aktivní 

styl hrdiny. Nutno poznamenat, že pasivní hrdina není přítomen v příbězích chlapců z 3. třídy 

a ani z 9. třídy. Spojenectví chybí dokonce u obou pohlaví v 9. třídě. Přestože u dívek 

převažuje v příbězích vlastní aktivita hrdina v řešení konfliktu, jakoby zkoušely i jiné styly 

řešení. Zatímco chlapci jsou vyhraněnější a výrazně více užívají aktivitu hrdiny k řešení 

situace, vyjma 6. třídy, kde dochází takřka k rovnoměrnému rozložení všech stylů. V 9. třídě 

se však chlapci opět vrací k absolutní vyhraněnosti orientace na hrdinovu aktivitu. Tento 

vývoj kopíruje i situace zahrnující obě pohlaví.  

 Tabulky, viz Příloha č. 14, ukazují, jaké je zastoupení tří stylů řešení na jednotlivých 

třech úrovních řešení konfliktu v příbězích (I. úroveň do této analýzy nezahrnuji z důvodu 

absence reakce na této úrovni). Nejprve jsou prezentovány tabulky zvlášť dívek a zvlášť 

chlapců z jednotlivých tříd, a jako poslední je tabulka zahrnující obě pohlaví v každé třídě.  

 U dívek se neukazuje výrazná tendence užívat na určitých úrovních specifický styl 

řešení konfliktu. Na III. úrovni u nich kolísá s věkem Aktivita s Pasivitou hrdiny. Styl řešení 

na IV. úrovni je také různý. U dívek z 3. třídy převažuje Spojenectví, u dívek z 6. třídy je 

rovnocenně zastoupená Pasivita hrdiny se Spojenectvím, a půl na půl je i Aktivita s Pasivitou 

hrdiny u dívek z 9. třídy. Daleko zajímavější výsledky vyplývají z příběhů chlapců, ti jsou 

totiž více vyhraněni. Na II. úrovni chlapci jak z 3. tak i z 9. třídy řeší konflikt hrdinovou 

aktivitou. Na III. úrovni převládá opět Aktivita hrdiny ovšem jen u chlapců z 6. a 9. třídy, u 

chlapců z 3. třídy převažuje totiž spojenectví. Řešení IV. úrovně opět spočívá v Aktivitě 

hrdiny u chlapců z 3. a 9. třídy, zatímco u chlapců z 6. třídy převažuje Spojenectví. Chlapci 

tedy výrazněji dávají ve svých příbězích přednost aktivnímu zapojení hrdiny při řešení 

konfliktní situace ať už je to na jakékoli úrovni. 

 Pokud shrneme obě pohlaví společně a porovnáme mezi sebou jednotlivé třídy, ukáže 

se nám zajímavé zjištění. Napříč ročníky převažuje na II., III. a IV. úrovni aktivní styl řešení, 

vyjma 6. třídy na IV. úrovni, kde převažuje Spojenectví, což možná ve slabší míře také 

vyžaduje hrdinovu aktivitu.  

 Pro komplexnost a integrovanost celé analýzy je nutné také porovnat povahu konfliktu 

se stylem řešení konfliktu. Tedy zda souvisí to, čemu hrdina čelí s tím, jak to řeší. Tabulky, 



56 

 

viz Příloha č. 15, znázorňují tyto vztahy podle pohlaví v jednotlivých třídách a poté 

v souhrnu za obě pohlaví. 

 Z tabulek vyplývá, že hrdinové v příbězích dívek napříč věkovými kategoriemi tváří 

tvář strádání kolísají mezi aktivitou a pasivitou. Vývoj užívání stylu řešení je zajímavější u 

Ničemnosti, kde dívky přecházejí od Pasivního hrdiny v 3. třídě, k rovnocennému užívání 

Aktivního hrdiny a Spojenectví v 6. třídě až k úplně aktivitě hrdiny v 9. třídě. Hrdinové 

chlapců čelící Deprivaci se postupně stávají aktivnější. Podobné je to i tváří tvář Ničemnosti, 

kde chlapci v 3. a v 9. třídě volí pouze aktivitu hrdiny. V 6. třídě naopak kolísají mezi 

Pasivním hrdinou a Spojenectvím. 

 V souhrnu za obě pohlaví se ukazuje, že hrdinové v příbězích dětí z 3. a 9. třídy tváří 

v tvář Deprivaci i Ničemnosti zaujímají aktivní styl. Jiná situace je však v 6. třídě, kde kolísá 

aktivní a pasivní styl v řešení Deprivace, a Spojenectví jako styl řešení Ničemnosti. Zdá se 

tedy, že děti v 6. třídě spoléhají i na pomoc druhých ve svých příbězích. 
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6. DISKUZE 

 Získat teoretickou citlivost pro aplikaci Sutton-Smithových technik analýzy nebylo 

vůbec snadné. Zejména systém Marandových je formulován v jeho monografii velmi obecně 

a při hlubší analýze mnou nasbíraných příběhů jsem zjistila, že mi vyvstává mnoho otázek a 

nejasností. Z tohoto důvodu jsem zvolila metodu explicitní a kontrolovatelné prezentace 

postupu a argumentace třídění jednotlivých příběhů. Všech 50 příběhů se mi podařilo roztřídit 

podle úrovně řešení konfliktu, povahy konfliktu a stylu řešení konfliktu. Tyto úrovně jsem 

pak mezi sebou porovnávala a dospěla jsem k následujícím zjištěním, která zároveň 

porovnám s výsledky ze Suttonova-Smithova výzkumu. Sutton-Smith bohužel ve své 

monografii neuvádí žádné tabulky ani neprezentuje výsledky vzniklé z kombinací více 

kategorií, a proto porovnávám jeho a své závěry tam, kde je to možné. 

 Z hlediska úrovně řešení konfliktu Sutton-Smith ve svém výzkumu zjistil významný 

věkový trend, kdy starší děti mají tendenci vyprávět příběhy na vyšší úrovni (Sutton-Smith, 

1981). Já jsem však takto významný věkový trend ve svém výzkumném vzorku nezjistila. 

Jediný vývojový posun nastává v souhrnu za obě pohlaví mezi 3. a 6. třídou, kde dochází 

k přechodu z III. úrovně na IV. úroveň, avšak v 9. třídě se vrací zase zpět na III. úroveň. 

Podobný vývoj lze sledovat i u dívek, kdežto chlapci již ve 3. třídě mají nejvíce zastoupenou 

IV. úroveň ve svých příbězích. Jiný výrazný vývojový mezník není patrný, jelikož u všech 

věkových skupin převládá zastoupení vyšších úrovní řešení konfliktu, tedy III. a IV. 

 Významný rozdíl však vidím v užívání těchto úrovní mezi pohlavími. U dívek napříč 

třemi ročníky totiž na rozdíl od chlapců není téměř zastoupena I. a II. úroveň. A i když dívky 

téměř výhradně používají vyšší úrovně ve svých příbězích, chlapci dosahují vyšším podílem 

na IV. úroveň. K obrácení poměrů však dochází v 9. třídě, kde právě dívky dosahují častěji 

IV. úrovně. Zatímco já tedy shledávám významný rozdíl mezi dívkami a chlapci, Sutton-

Smith takový rozdíl nezjistil (Sutton-Smith, 1981). Děti z 6. třídy, kterým je mezi 11 až 12 

lety, jsou věkově nejblíže nejstarší věkové skupiny Suttona-Smithe. Jelikož jsou děti z 9. třídy 

svým věkem až za hranicí Sutton-Smithovy teorie založené na jeho výzkumu, je možné že 

jsem narazila na jakýsi regres v užívání Přeměny v této věkové skupině a zejména tedy u 

chlapců. Není však vyloučeno, že takový regres by nemohl třeba později nastat i u dívek. 

 Povaha konfliktu a styl řešení konfliktu nám umožní rozkrýt, co je to, čemu hrdina 

příběhu čelí, a jak tomu čelí. Je tedy důležité se nejprve zaměřit na to, čemu hrdina čelí, tedy 
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na povahu konfliktu v příběhu. Sutton-Smith rozdělil konflikty, které se v příbězích objevují, 

podle jejich povahy na Deprivaci a Ničemnost (Sutton-Smith, 1986). Po roztřídění příběhů do 

těchto dvou kategorií jsem přišla na následující zjištění. Děti ve všech věkových skupinách 

vystavují své hrdiny více Deprivaci a neuspokojení vlastních potřeb než zpersonifikovanému 

ohrožení v podobě nepřítele, který charakterizuje Ničemnost. Pokud se zaměřím na každé 

pohlaví zvlášť, dívky samotné upřednostňují Deprivaci ve svých příbězích. Zatímco u chlapců 

dochází k posunu od nevyhraněnosti mezi těmito dvěma druhy konfliktu v 3. třídě, k převaze 

Deprivace v 6. třídě až k převaze Ničemnosti v 9. třídě. Neukazuje se však nějak významně 

to, že by chlapci spíš vystavovali svého hrdinu boji se svým protivníkem a dívky naopak 

strádání.  

 Když se zaměříme na to, zda nějak souvisí úroveň řešení konfliktu s jeho povahou, 

ukazuje se, že na III. a IV. úrovni opět převažuje Deprivace. Hrdinové dětí ze všech věkových 

skupin tedy čelí určité podobě strádání, které se však v příběhu nakonec podaří odstranit a 

potřebu uspokojit. Jelikož dívky téměř výhradně vyprávěly příběhy na vyšších úrovních, tento 

jev se u nich také ukazuje. U chlapců zvlášť se taková vyhraněnost neukazuje, spíše se 

ukazuje tendence najít vyvážení mezi těmito dvěma druhy konfliktu na vyšších úrovních. 

Když už se u chlapců vyskytla I. či II. úroveň, měla spíše povahu Ničemnosti, a tak se zdá, že 

se mezi chlapci v každé věkové skupině najde někdo, kdo zřejmě příliš nevěří schopnostem 

svého hrdiny přemoct nepřítele. 

 To jak hrdina příběhu čelí konfliktu, odpovídá jeho stylu řešení konfliktní situace. 

Z mé analýzy vyplývá, že vývoj hrdinova stylu řešení se v příbězích dětí pohybuje od jeho 

aktivity v 3. třídě, k jeho pasivitě v 6. třídě až k návratu zpět k aktivitě v 9. třídě. To samé lze 

sledovat i u samotných dívek. Avšak chlapci v 6. třídě se vyváženě pohybují mezi Aktivitou 

hrdiny a Spojenectvím, jako kdyby se někteří z nich nechtěli spoléhat jen na hrdinovo úsilí a 

věřili spíše v pomoc druhých. 

 Přestože Sutton-Smith nezjistil rozdíly mezi pohlavími v užívání úrovní řešení 

konfliktu, v hlubší analýze se mu ukázaly rozdíly mezi chlapci a dívkami ve stylu řešení 

konfliktu v příbězích. Zatímco chlapci podle něj dosahují III. a IV. úrovně tím, že jejich 

hrdina porazí nepřítele a je tedy aktivní, dívky dosahují stejných úrovní skrz spojenectví 

(Sutton-Smith, 1981). Já jsem však opět došla k jiným závěrům. Na II., III. a IV. převažuje 

aktivní styl hrdiny v příbězích dětí napříč věkovými skupinami, vyjma 6. třídy na IV. úrovni, 

kde převažuje Spojenectví, což lze však také považovat za aktivitní styl leč ve slabší podobě. 

Podobně je tomu u chlapců, avšak dívky samotné nevykazují vyhraněnou tendenci užívat 
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specifický styl na určité úrovni. Chlapci tedy dávají výrazněji přednost aktivnímu zapojení 

hrdiny do řešení konfliktní situace. Je tedy rozhodně zajímavé, že i na II. úrovni, kde dochází 

k selhání hrdiny v řešení konfliktní situace, je přítomný aktivní styl hrdiny. Zřejmě tato 

aktivita je urputnou a na konec i marnivou snahou hrdiny pokusit se porazit nepřítele či 

překonat strádání.  

 Důležitým a nezbytným krokem je také porovnat to, čemu hrdina čelí s tím, jak tomu 

čelí, tedy povahu konfliktu a hrdinův styl řešení. Ať už hrdina v příbězích dětí z 3. a 9. třídy 

stojí tváří v tvář Deprivaci nebo Ničemnosti, zaujímá vždy aktivní styl. V 6. třídě však řeší 

Ničemnost Spojenectvím a Deprivaci aktivitou nebo pasivitou. Podobný vývoj lze sledovat i u 

chlapců. V příbězích dívek se v případě konfliktu s povahou Deprivace neukazuje významná 

vyhraněnost, zajímavější je to však u nich s Ničemností, ke které se nejdříve stavějí pasivně a 

postupně přecházejí k jejímu aktivnímu řešení v 9. třídě. Zdá se, že dívky se s rostoucím 

věkem přestávají bát čelit nepřátelům a jejich útokům. 

 Přestože jsem došla k odlišným zjištěním než Sutton-Smith, je důležité mít stále na 

paměti, že pracuji s nesrovnatelně menším vzorkem. Jisté také hraje svoji roli odlišný věk 

dětí, se kterými jsem pracovala já ve svém výzkumu. Sutton-Smith zkoumal příběhy dětí ve 

věku od 5 do 10 let, zatímco já jsem pracovala s dětmi ve věku od 8 do 15 let. Věk výzkumné 

skupiny může hrát velice důležitou roli, jelikož sahá za hranice Sutton-Smithova výzkumu, a 

tak jsem možná mohla narazit na odlišný vývoj úrovní řešení konfliktu, povahy konfliktu a 

stylu řešení v příbězích starších dětí. 

 Otázkou však zůstává, jak Sutton-Smith přistupuje ke čtyřem úrovním řešení 

konfliktu. Zda je považuje za kognitivní struktury, které si dítě postupně s věkem osvojuje, a 

jsou to tedy vývojové stupně, kterých by dítě mělo dosáhnout. Nebo zda považuje úrovně 

řešení konfliktu za afektivní či symbolické vyjádření toho, jak se samotný vypravěč příběhu 

staví ke konfliktům ve svém osobním každodenním životě. Zmiňuje totiž výsledky 

mezikulturních výzkumů, že v některých kulturách nevěří ve schopnosti hrdiny překonat svůj 

osud, a tak v těchto kulturách příběhy nedosahují III. a ani IV. úrovně. Sutton-Smith také 

uvádí, že i mladší pětileté děti jsou schopné vyprávět příběhy na IV. úrovni, a tak uvažuje nad 

tím, zda to nesouvisí s vnitřním „locus of control” (Sutton-Smith, 1986). 

 



60 

 

7. ZÁVĚR 

 V rámci časových možností bakalářské práce jsem provedla heuristicky pojatou a 

přiměřeně redukovanou replikaci výzkumu dětských příběhů Suttona-Smithe. Stejně jako on 

jsem zvolila pro svoji práci školní prostředí, na rozdíl od něj jsem se však zaměřila na 

věkovou skupinu od 8 do 15 let. Na příběhy jsem aplikovala techniku Marandových, která se 

zaměřuje na úroveň řešení konfliktu v příbězích. Dále jsem sledovala v příbězích povahu 

konfliktu a hrdinův styl řešení konfliktu. Nezjistila jsem významný věkový gradient v užívání 

úrovní řešení konfliktu v příbězích jako Sutton-Smith. Na rozdíl od něj jsem však zjistila 

rozdíly mezi dívkami a chlapci v užívání těchto úrovní. Rozdílné závěry mohly především 

pramenit z mého malého výzkumného vzorku, který byl ve srovnání s tím jeho naprosto 

minimální. Také jsem se zaměřila na odlišný věk. Starší děti z mého výzkumného vzorku 

sahaly za hranice Sutton-Smithovy teorie, a tak jsem pravděpodobně zaznamenala zcela 

odlišný vývoj probíhající v této věkové skupině. 

 Hlubší porozumění dětským příběhů a především jejich zacházení s konfliktem 

v příbězích nás může vést k lepšímu porozumění nejen toho, jak děti zacházejí se svými 

reálnými konflikty v každodenním životě, ale i jako jedné z forem lidské exprese. Zkoumání 

této formy nás pak může vést k lepšímu pochopení těch ostatních forem exprese. 
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Příloha č. 1- Veršované příběhy 1 

The monkeys 

they went up sky 

they fall down 

choo train in the sky 

the train fall down in the sky 

I fell down in the sky in the water 

I got on my boat and my legs hurt 

daddy fall down in the sky 

(chlapec) 

(Sutton-Smith, 1981, s.6) 

 

The cat went on the cookies 

the cat went on the car 

the cookie was in my nose 

the cookie went on the fireman´s hat 

the fireman´s hat went on the bucket 

the cookie went on the carousel 

the cookie went on the puzzle 

the cookie went on the doggie 

(dívka) 

(Sutton-Smith, 1981, s.6) 

 

Příloha č. 2 – Veršované příběhy 2 

Batman went away from his mommy 

Mommy said ”come back, come back” 

He was lost and his mommy can´t find him 

He ran like this to come home 

He eat muffins 

And he sat on his mommy´s lap 

He fell to to sleep 

And then him wake up 

And it was still nightime 
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And his mommy said ”go back to bed” 

And he did all night 

And then it morning time 

And his mommy picked him up 

And then him have a rest 

He ran very hard away from his mommy like that 

I finished 

(Sutton-Smith, 1986, s.80) 

 

Příloha č. 3 – I. úroveň 

This is a story about a jungle. Once upon a time there was a jungle. There were lots of 

animals, but they weren´t very nice. A little girl came into the store. She was scared. Then a 

crocodile came in. The end. (Dívka, 5 let) 

(Sutton- Smith, 1986, s. 83) 

 

Příloha č. 4 – II. úroveň 

Henry Tick 

 Chapter I: A few years ago Henry Tick lived in a hippy´s hair but he got a crew cut so 

Hanry had to move. He went to the dog pound but it was closed. He went to the pet shop but it 

was closed too. Finally he found a nice basset hound. Se he moved in. He got a good job at 

the circus jumping 2 inches in mid-air into a glass of water. One day he jumped but there was 

no water. He was rushed to the hospital. They put 12 stitches in his leg. Well, he never went 

there again. The end. 

 Chapter II: One day Henry Tick was walking down the street when he was almost 

stepped on. He was so startled he jumped in the shoe! He was in the shoe for about 15 

minutes when the person took off the shoes and put them in the closet. Henry jumped out and 

ran into the next room which happened to be the bathroom. He jumped into the toilet, by 

mistake of course. Henry almost went down the drain. 

 Chapter III: Henry got out of the toilet. The first thing he did was wash. He found a 

damp washcloth in the sink. He wiped himself thoroughly and then dried off. He went into the 

next room and watched the football game. 

(Dívka, 10 let) 

(Sutton-Smith, 1986, s. 84) 



65 

 

Příloha č. 5 – III. úroveň 

A story about a pussy cat 

 There was this old cat. It was wandering around the streets and had nowhere to live. It 

was pregnant and it has nowhere to stay to have its babies and then it ran into another cat. 

The other cat said, ”There´s a burn-out house where you can go and have your babies.”And 

she said, ”Where?” ”Down the road and turn left.” Two months passed and she had her 

babies. She died, it was wintertime. All the other babies got took by someone else except one 

little baby. This baby was frozen. She hardly could move. She got in the warmest spot. 

Someone dropped something out the window and she took it and it made her warm. She got 

very sick. Someone took her in and made her better. She was a playful kitten. She knocked 

over so much stuff and they were too poor and no one to give it to so they let it go in the 

street. It was springtime. She was able to eat again. And she was wandering around looking 

for a home to stay in. Once in a while she would see another cat and play with it. And 

sometimes people would hold the little kitten. The kids would ask their mothers if they could 

keep it but their mothers would say no- it´s too hard to keep a little kitten. One day this little 

girl came over. She had one older sister and one baby sister. She was 10 years old. She asked 

her mother of she could keep it. Her mother said no. The girl´s name was Lisa. Lisa was 

gonna be 11 in two days. Her mother did not know what to get her fot her birthday. She put it 

in the box and cleaned it and gave it foof, went to the pet store and got a cat box and wrapped 

it. It was Lisa´s birthday. Lisa thought it was an empty cat box and was starting to cry but 

when she opened it she was glad and the little girl took care of it and fed it milk and food and 

the little kitten lived with Lisa happily ever after. (Dívka, 9 let) 

(Sutton-Smith, 1986, s. 85) 

 

Příloha č. 6 – IV. úroveň 

Mr. Hoot gets married 

 Once Harold was sitting in a restaurant at a table all by himself. Then he noticed 

there was a female owl sittin down by herself. Mischievously he walked over and asked her 

what her name was. She said, ”Mary Gline” Then Harold thought for a moment and saind, 

”Are you the girl that broke her wing when you were nine years old?” Then she said, 

”What´s your name and how did you know about my wing?” ”Well, ” said Harold, ”I knew 

about your  wing because you name sounded very familiar, so I thought back to my childhood 

and remembered a girl named Mary broke her wing, and my name is Harold Hoot.” Then she 
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said, ”You were the kid they called Hoot the Tott.” ”Oh yeah,” Harol replied. ”I forgot about 

that.” Then they started to talk about their childhood and ate dinner together. 

 After that night they went out to dinner, to movies and did lots of other things like that. 

After about a year, they told their parents they were going to get married. Their parents 

agreed and they had a wedding. They had the most beautiful wedding you can imagine. For 

their honeymoon they went to Niagara Falls. Then after that they settled down in a nice house 

in Poughkeepsie and had boys named Bobby and Peter. Last and not least, they lived happily 

ever after. 

(Sutton- Smith, 1986, s. 87) 
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Příloha č. 7 – Botvinova technika 

 

 

(Sutton-Smith, 1981, s.26) 
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Příloha č. 8 – Tabulka Způsoby exprese příběhů 

 vyprávěl četl odevzdal text 

3. třída dívky 60% 40% 0% 

3. třída chlapci 25% 75% 0% 

6. třída dívky 10% 40% 50% 

6. třída chlapci 37,50% 37,50% 25% 

9. třída dívky 71% 0% 29% 

9. třída chlapci 42% 29% 29% 

 

Příloha č. 9 – Příběhy dětí z 3., 6. a 9. třídy 

Příběhy žáků 3. třídy 

Dívky 

1. Alžběta (8 let) 

 Byla jednou jedna chudá holčička a ta neměla domov. Jednou viděla na hřišti, jak si 

hrály děti, a tak řekla jednomu chlapečkovi, jestli jí půjčí křídu a namalovala si medvídka na 

chodníček. Když se ráno probudila, tak tam byla opravdová panenka. 

(přepis nahrávky) 

 

2. Eliška (9 let) 

Pohádka o medvídkovi a jeho kamarádech 

 Šel medvídek na procházku a potkal tam sedmikrásku, a také koťátko Modroočko a 

kuřátko Pepíka. Byli dlouho dlouho kamarádi a tak medvídek řekl, že si postaví domeček. A 

tak týden stavěli a nakonec to postavili a žili až do smrti. 

(přepis nahrávky, dívka četla z papíru) 

 

3. Gabriela (8 let) 

Pohádka o motýlkách a o princezně, která se jmenovala Kája 

 Byli jednou motýlci, ti si pořád lítali. A jedna princezna šla a šla až jednou zakopla a 

ušpinila si ty nejlepší šaticky. A pak motýlci létali a brali pyl a pak ta holčička šla domů, ta 

princezna a musela ji královna převlíct a umejt, protože pak jak se zašpinila, vypadala jak 

špindírka. A pak ti motýlci přiletěli domů k ní a dávala jim najíst a pak ta holčička šla a říkala 
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motýlkům: „Jak mi je smutno, nemám žádnou sestřičku.” A v tu chvíli mamince královně se 

narodila dcerka. 

(přepis nahrávky) 

 

4. Kačka (8 let) 

Delfínek a mořská koník 

 Byl jednou jeden delfínek a ten neměl žádné kamarády. Jednoho dne se vydal podívat, 

jestli s ním někdo nechce kamarádit a najednou potkal mořského koníka, který také neměl 

kamarády. A tak se ho zeptal, jestli by s ním nechtěl kamarádit. Delfínek souhlasil a tak pak 

byli největšími kamarády. 

(přepis nahrávky) 

 

5. Kristýna (8 let) 

O zvědavém štěňátku 

 Štěňátko žilo u takový psí maminky a bylo hrozně zvědavý, jak vypadá svět a hrozně 

rádo by mělo nějaký kamarády, ale žádný nemělo, tak jednou v noci vyrazilo do lesa to 

prozkoumat všechno a najednou uviděl před sebou světýlko. A podíval se tam a uviděl tam, 

jak tam brečí myška a tak se jí zeptal: „Co je ti myško?” A ta myška odpověděla: „Já nemám 

žádné kamarády a chtěla bych nějaké mít.” Tak pejsek řekl, že se s ní bude kamarádit. Tak šli 

spolu dál a potkali kouzelnou kočku, která jim říkala: „Já jsem kočka a nemám žádné 

kamarády a kdo jste vy?” „Já jsem myška.” „A já jsem štěňátko.” „A nechtěli byste se se 

mnou kamarádit?” „Chtěli.” Tak byli tři a najednou jak šli o kousek dál, tak uviděli před 

sebou štěňátkovi rodiče a tak se všichni sešli. 

(přepis nahrávky) 

 

6. Karolína (9 let) 

O sýkorce 

 Byla jednou jedna sýkorka a ta měla ptáčátka Adélu, Vaška a Martina. Ty ptáčátka 

rostla jako z vody. Později za měsíc byly dospělá, mezitím se naučili lítat, hledat potravu, 

stavět hnízdo, všechno co mají ptáci umět a tak se z nich stali velcí ptáci a děti je krmily. A to 

je konec. 

(přepis nahrávky, dívka četla z papíru)  
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7. Liliana (8 let) 

Pohádka a vlkovi a zajíci 

 Jednou byl jeden vlk a ten chtěl kamaráda. Jednou šel vlk na lov a potkal zajíce a zajíc 

se ptá: „Nechceš mě sežrat, že jo?” „Né, nechci, já se chci kamarádit. „Ale seš vlk a vlci jedí 

zajíce.” „Ale já jsem hodnej.” A skamarádili se. 

(přepis nahrávky, dívka četla z papíru) 

 

8. Valentina (8 let) 

 Byla jedna kočka, která se jmenovala Micka. Když se Micka narodila, všichni ji měli 

rádi, protože byla jediná. Micčina máma dávala velký pozor, aby se jí něco nestalo a ráda si 

hrála s klubíčkem a ráda se mazlila a ráda jí granule a pije mlíčko. Micka vyrostla a šla na lov 

myší, sedla si k myší díře a číhala a přinesla velikou myš. S chutí ji snědla. 

(přepis nahrávky, dívka četla z papíru) 

 

9. Tereza (8 let) 

Pohádka o koze a oslovi 

 Byl jeden osel a šel se podívat na farmu a potkal kozu, která se jmenovala Líza. A ten 

osel se jmenoval Pavlík, tak šli spolu na farmu a osel si zapojil vozík a jeli zase, tam kde 

bydleli. A bydleli ve stáji a tam měli všechno, co potřebujou a bylo to seno, měli tam pořádek 

a byla tam i oslice, jedli si tam to seno a pak si tam běhali a hráli si. A pak potkali slepici a ta 

se jmenovala Anička. Ona bydlela v kurníku a měla tam i kamarády, měla tam i kohouta a ten 

kohout se jmenoval Karel a pak tam měli nějaký hračky a měli tam naskládaný vajíčka a pak 

šli zase k tomu oslovi s tou kozou a tam si hráli na schovku a běhali tam spolu. A pak o den 

později se vyspali, vzbudili se, nasnídali se, potom šli na farmu, vzali tam zase vozík, ale 

tentokrát nebyl prázdný, ale byl se senem, aby měli co jíst, ale cestou zase někoho potkali, to 

byl kůň. Ten kůň se jmenoval Fred a tak šli spolu zase tam do toho domova a Fred si tam 

našel nějaké místečko. Pak si hráli, pak šli zase obědvat, pak šli do bazénu, pak svačili, potom 

se dívali na telku, pak si zahráli nějakou hru, potom večeřeli a šli spát. 

(přepis nahrávky) 

 

10. Zuzana (8 let) 

 Ten příběh je o jedný holčičce, která se jmenuje Anička. Je večer, a tak jde spát a zdá 

se jí, že je na zámku, je princezna, že má všechno, co potřebuje. A když v tom snu je večer, 
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tak jí unese nějakej pán, a když je ráno, tak král se lekne, že tam není ta princezna a vyhlásí 

že, kdo ji najde, tak dostane její ruku. Tak se vydal jeden princ, když se vrátil, tak říkal, že ji 

nikde nemohl najít a ten druhej když šel, tak ji taky nenašel, když se vrátil. A ten třetí ji 

konečně našel a tak král řekl, že si ji může vzít. A když se probudila ta Anička, tak byla 

smutná, že to byl jen sen. 

(přepis nahrávky) 

 

Chlapci 

1. Daniel (9 let) 

 Šel jednou jeden hrdina a ten potkal svého dávného nepřítele Pavoučáka. Ani nemluvil 

a hnedka se proměnil. Potom začali útočit a udělalo to tak velký kouř, že Pavoučák zatím 

utíkal. Utekl až ke své lodi, do ní nastoupil a letěl do vesmíru. Hrdina měl taky blízko svou 

loď, taky nastoupil a letěl za ním. A jak byli ve vesmíru, tak po něm střelil a nepřítel 

Pavoučák musel přistát na nejbližší zemi. Potom tam bojovali a Pavoučák udělal útok, že to 

hrdinu odhodilo a hrdina, jak letěl, tak udělal útok. A potom to Pavoučáka zasáhlo a omámilo 

ho to a hrdina pak vzletěl a celou planetu zničil. 

(přepis nahrávky, chlapec měl připravenou osnovu) 

 

2. David (8 let) 

Semafor a auto 

 Byl jednou jeden semafor. Na křižovatku přijelo auto. Na semaforu svítila červená. 

Auto čekalo pět minut a už bylo pod náladou, bylo naštvané. Najednou na semaforu byla 

oranžová a hned zelená. „Hurá!” Auto se nerozjelo. „Co to? Asi mi došel benzín. No problém, 

zavolám si kamaráda, aby mi dal ze svého kanystru trochu benzínu, abych mohl dojet 

natankovat.” Auto si natankovalo a spokojeně odjelo domů. 

(přepis nahrávky, chlapec četl z papíru) 

 

3. Honza (9 let) 

 Jedné kočičce se ztratilo klubíčko. Hledala a hledala a nemohla ho najít. Najednou 

slyšela křik a nevěděla, kde to je, tak šla do lesa a pak viděla housenku, jak se bojí klubíčka a 

řekla: „Neboj, to je moje klubíčko.” A housenka řekla: „Aha.” Pak si spolu hrály a pak si 

řekly, že se zítra setkají u velkého dubu. A kočička už šla spát a už bylo ráno, tak tam šla a 
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nikoho neviděla, viděla jenom kuklu. Tak šla domů, pak si tam hrála sama, pak spala a pak 

bylo zase ráno a pak uviděla motýla a to byla právě, že ta housenka. 

(přepis nahrávky) 

 

4. Jirka (8 let) 

O klukovi 

 Byl jednou kluk, který byl sám doma. Najednou někdo zaťukal na dveře, on otevřel 

dveře a ten pán ho ukradl a odjel černou dodávkou. „Pomoc!” „Haha!” „Nesměj se.” A ten 

kluk jim řekl: „Pánové pusťte mě!” A oni se zasmáli: „Hahaha, pustíme tě jenom za diamanty, 

rubíny nebo karáty.” 

(přepis nahrávky, chlapec četl z papíru) 

 

5. Kryštof (8 let) 

 Byl jednou jeden vesmír a tam vládl velký král a začala bitva. Nejdřív byla příprava a 

diváci se koukali za mříže na příšeru, potom si tam zapli své světelné meče a pak se mříž 

otevírala a král řekl: „Boj může začít.” Takže nastoupili na jeviště, rozfoukal se větrák a letěli. 

Nejdřív hrdina píchnul mečem do příšery a potom se druhý hrdina zamračil: „To ne, to musím 

napravit.” Tak střelil do příšery a ta se rozplácla. Takže vyhrál a vzal si princeznu za ženu. 

(přepis nahrávky, chlapec měl připravenou osnovu) 

 

6. Lukáš (8 let) 

Pohádka o bramboře 

Byla jedna brambora a ta si našla kamarádku a povídaly si. A pak je lidi snědli. A pak z toho 

udělali kaši.  

(přepis nahrávky) 

 

7. Oliver (8 let) 

 Byl jednou jeden otrok a ten uměl dobře bojovat a rád zápasil. Trénoval a chtěl být 

bojovníkem v aréně. Jednou si ho všiml trenér gladiátorů a líbilo se mu, jak bojoval a pověřil 

ho na gladiátora. 

(přepis nahrávky, chlapec četl z papíru) 
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8. Olda (8,5 let) 

Skřítek a značka 

 Skřítek v pondělí dal na začátek ulice Kalciova dal značku pozor, výjezd hasiči. Byla 

tam totiž hasičárna. Konec. 

(přepis nahrávky, chlapec četl z papíru) 

 

Příběhy žáků 6. třídy 

Dívky 

1. Adéla (11 let) 

Žabí škola 

 V jedné žabí škole učila paní učitelka Lucka. Lucka však nebyla žába, ale myš. 

Jednoho dne, kdy děti měly, přijít po prázdninách poprvé do školy zjistila, že se nevejde do 

dveří. Ihned utíkala za ředitelem Kvakonohem, který se zděsil toho, že by 1. třída neměla 

svého třídního učitele. A tak první den museli být žáci venku. Jenže případ se musel vyřešit! 

Ředitele nic nenapadalo. Ale pak se kouknul na stůl, kde uviděl časopis. Na titulní straně byl 

vyfocený obchod s nábytkem. Hned pod tou fotkou byly dvoukřídlové skříně za super cenu. 

Ředitel hned věděl co udělat proto, aby se žáci 1. třídy mohli učit ve své třídě se svojí paní 

učitelkou. Ihned zavolal paní učitelce, aby jí sdělil novinu. Novina to byla taková, že nechá 

udělat dvoukřídlové dveře. Lucka byla nadšená. Ještě ten den zavolal firmu, která se zabývala 

dveřmi. Domluvili se, že dveře přijedou namontovat už zítra. Zítřejšího dne bylo vše v 

pořádku. Paní učitelka Lucka dveřmi v pohodě prošla! Poděkovala panu řediteli a pozvala ho 

na kávu.  

Konec! 

(přepis rukopisu) 

 

2. Anežka (12 let) 

 Kdysi dávno žila čarodějka Lil, dostala jméno po květině lilii, protože rodiče věřili, že 

její srdce a činy budou také tak pověstně čisté jako lilie. Když dospěla, potkala muže bez 

kouzelnických schopností Goarda a zamilovala se do něj. Jeho láska k Lil ale nebyla tak čistá 

jak předstíral. Chtěl využít jejích schopností a ovládnout s její pomocí zemi, a tak ji jednoho 

dne poprosil, aby pomocí kouzel vyrobila nástroj, který by pomáhal lidem. „Proč ne.” 

Radostně souhlasila Lil. „Ale chci aby si to udělala podle toho, jak jsem to vymyslel já.” 

Trochu ji to překvapilo, ale přesto začala. Ale Goard ji lhal. Ten kouzelný nástroj neměl lidem 
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pomáhat, ale naopak jim měl uškodit a tím by je Goard mohl ovládat a získat moc. Když Lil 

začala kouzlit, začala mít čím dál větší pocit, že to není správné. Ještě chvíli v tvoření 

pokračovala, ale tušení, že je to zlá věc bylo silnější a silnější až kouzlo přerušila. Naštěstí 

nebylo pozdě a nástroj, který tvořila a který ještě neměl svůj tvar přeměnila na křišťálový 

leknín. Nebyl to obyčejný leknín. Pokud ho člověk uviděl, mohl vidět svoji budoucnost. Kdo 

ho držel v rukou tomu dodával odvahu, ale pokud by se ho chtěl někdo zmocnit jen pro sebe, 

roztál se v rukách a zmizel na jiné místo. Ale jednoho dne se našlo dítě, který byl leknín 

dědictvím. Pokračování příště. 

(přepis nahrávky, dívka četla z papíru) 

 

3. Karolína (11 let) 

 Jednoho dne byl prostě normální rodinka otec, matka, dcera. Ale ta matka a dcera 

nevěděly,že otec je superhrdina a místo práce, když říkal že jde do práce, tak zachraňoval lidi. 

Jednoho dne byl velkej požár, slyšel to prostě ve svým super sluchu a tak tam letěl a svým 

jakoby z pusy větrem to všechno uhasil. Lidi mu byli tak vděční, až letěl domů, ale v tu dobu 

prostě musel letět přes pole a tam viděl různý obrazy. Divil se, co to je. Říkal si, jestli to byly 

asi nějaký ty děti, ty puberťáci. Tak říkal, že to nebude řešit. Tak další den zase ho volali, letěl 

a prostě zase zachránil lidi. Paní se totiž chtěla zabít a tak jí zachránil. Ta mu byla vděčná, že 

to bylo jenom kvůli něčemu, že jí to jen tak napadlo. Chtěla si to zkusit. A tak zas letěl přes 

pole a teď tam bylo: „Zemřeš.” Tak už se divil a druhej den letěl zase přes pole a tam bylo: 

„Ty superhrdino.” A najednou ho chytli mimozemšťani. Letěl, jako úplně ho takhle to a 

najednou ho takovýto světlo vozářilo a šel, prostě potom vesmírným talíři vevnitř a najednou 

tam viděl prostě zmutovaný lidi, jak tam sou ve sklenicích různý příšery až najednou otevřel 

jedny dveře a viděl tam takhle mimozemšťani, že tam prostě pitvaj jeho dceru a von se tak 

naštval, že prostě tam vlítnul, dal jim prostě jednu, použil ten jeho lejzr z očí a ti 

mimozemšťani tyhle byli mrtví a ta dcera nebyla jeho dcera. Oni to potřebovali, oni to takhle 

chtěli aby to bylo. No a najednou ho zaujmuli a ti mimozemšťani říkali: „Pokud budeš 

zachraňovat lidi pořád, tak zemře tvoje manželka a dcera.” Tak on se vylekal a říkal: „Ne, to 

není pravda.” Oni říkali: „Ano, je.” A on takový: „Ne!” A najednou vidí tu svoji dceru, ale on 

nevěděl, že má ještě syna a ten syn tam vlítnul, protože byl taky superhrdina, měl schopnosti 

od jeho táty, on to získal když bylo miminko, a prostě ho zachránil i s tou jeho dcerou, ale 

nevěděli, že ta jejich matka, superhrdinova manželka byl ten mimozemšťan, protože oni před 

tím tu manželku unesli a proměnili na mimozemšťana, a pak když je syn zachránil, tak ta 
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dcera získala taky super schopnosti, tak zachraňovali, ale by ty mimozemšťani je už pořád 

nepronásledovali, tak tam jednou vlítli a museli zabít tu královnu. Tím pádem to byla ta jeho 

manželka, ale bylo to těžký, protože tam bylo několik mimozemšťanů. Až najednou prostě 

tam vlítl ještě Metroman a pomohl jim, protože to byl jejich strejda. On mu taky děkoval a 

takhle až z toho vznikl prostě jedna holka a tři chlapi, prostě superhrdinová rodinka. A tak to 

prostě ještě pokračovalo a jednou zachránili úplně celej svět před tornádem a taky udělali v 

roce 2012, datum měl být dvacátého prvního dvanáctý, měl bejt konec světa a oni tomu 

zabránili, že vlítli do vesmíru a jako vodklonili ten meteorit. A ty lidi jim byli tak vděční, že 

byli boháči a zemřeli teď. 

(přepis nahrávky) 

 

4. Marie (12 let) 

 Nadešel čas na letní tábor juda v Peci pod Sněžkou na horské chatě Portášky. V pátek 

si už balím věci a moc se těším, nejenom na hry a judo, ale také že si odpočinu od mých dvou 

sestřiček. Večer jsem byla celá natěšená a ještě jsme s mamkou a s taťkou kontrolovali, věci 

jestli mám všecko. Jak jsem tak natěšená tak jsem se Vám nepředstavila. Jmenuji se Anička a 

je mi 8 let. No nic večer nervně usínám a když se podívám na budík, tak zjistím že už je 11 

hodin. Pomalu na mě doléhá únava. Ráno když se probudím hned vyskočím z postele a jdu 

dolů, kde taťka připravuje toasty, protože mě tam dají a pak jdou na bobovou dráhu. Na chatě 

tam máme být ve 12 hodin vlastně přesně na oběd. V 10:30 jsme vyjeli v autě jsme si pustili 

televizi a koukali se. Když jsme byli v Trutnově, tak tam byl festival a zdrželo nás to tam. Pak 

jsme museli ještě zastavit a mamka šla pro povolení do vjezdu Krkonošského národního 

parku. Když jsme to povolení dostali, tak konečně jsme mohli jet. No než jsme vyjeli nahoru, 

tak nám to také dalo, protože se jelo pořád do kopce a museli jsme se koukat na ukazatele. 

Když jsme byli konečně nahoře, tak tam byl už pan trenér s manželkou. Vyndali jsme kufr a 

mamka dávala panu trenérovi doklad o bezinfekčnosti dítěte a okopírovanou kartičku 

zdravotní pojišťovny. Pan trenér mamce řekl, že jsme tady dřív, ale mamka to pobrala 

ironicky, protože jsme tady měli být ve 12 hodin a my přijeli o sedm minut déle. Ale pan 

trenér řekl, že si tady spolu poradíme a mamka řekla, že se mnou nejsou problémy. Taťkovi to 

bylo divné a zeptal se pana trenéra jak jako brzo pan trenér řekl, že jsme přijeli o jeden den 

dřív a my se začli smát, protože mamka by mě tady klidně nechala. Kdyby se taťka nezeptal. 

Taťka se šel zeptat do chaty jestli tady mají volný pokoj pro pět lidí. Pán mu řekl „ je mi to 

líto, ale máme obsazeno”. Tak jsme zkusili i další chaty i hotely. Všude bylo obsazeno. Nic 
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jiného jsme dělat nemohli a tedy museli jsme jet domů. Když jsme nastoupili do auta a taťka 

chtěl nastartovat, tak se auto nenastartovalo. Taťka to zkusil ještě jednou a nic. Zavolali jsme 

automechanika, ale řekl že zrovna teď nemůže. Šli jsme se zeptat dovnitř chaty jestli tady 

nemají automechanika pán řekl „jé to je smůla zrovna před chvilkou odjel domů a přijede až 

zítra. No a co teď mamka řekla, že prostě přespíme v lese. Na večeři půjdeme do chaty a na 

snídani. Do večera času habaděj. Rozhodli jsme se, že půjdeme pěšky do Pece na bobovou 

dráhu. Cestou dolů jsme hráli hry. Na bobové dráze jsem jela s taťkou. Pak jsme šli na 

zpožděný oběd a po obědě jsme šli na lanovku, která vede na Růžovou horu. Z Růžové hory 

jsme pak šli pěšky. V sedm hodin jsme pak šli na večeři a po večeři se najít místo někde v 

lese a přikryli jsme se listím ze stromu. Moc dobře se nám neusínalo, ale přece jsme usnuli. 

Ráno jsme se probudili a šli na snídani. Všichni jsme si dali teplý čaj. Po snídani mě taťka s 

mamkou a se sestřičkami konečně předali a rozloučili se se mnou. Na ten můj první tábor s 

judem nikdy do smrti nezapomenu.  

(přepis rukopisu) 

 

5. Míša (12 let) 

 Jednoho dne sme já, taťka, mamka sme jeli na výlet do Prahy a tam na nás čekal 

dědeček, který zakopl o kámen. Pak sme ho dovezli do nemocnice a tam nám řekli, že 

dědeček má zlomenou nohu. V tu chvíli mě napadlo, že pan doktor, který mu tu nohu 

sádroval, je hrdina. V osm hodin večer sme se vrátili domů a mamka nám řekla, že má pro nás 

překvapení a vualá, byl to pejsek. Dali jsme mu jméno Alex. 

(přepis nahrávky, dívka četla z papíru) 

 

6. Natálie (11 let) 

 Alissa byla normální středoškolačka která byla otrávená ze života. Jednou když se 

pozdě vracela z večírku, slyšela kroky. Šumění a divný pach. Zničeho nic se ztratila a 

nevěděla kam jít. Protože byla už tma a domů by netrefila, rozhodla se, že tu přečká přes noc 

do rána už skoro usnula když v tom zase uslyšela ty kroky. Byla už hodně vystrašená a 

nevěděla co dělat. V tu chvíly se před ní zjevil Anděl. Jeho krásná křídla posetá peříčky se 

vznášela ve vzduchu. Anděl jí podal ruku. Už se ho skoro dotkla když ucítila hroznou ránu. V 

bezvědomí se skácela k zemi. Alissa se už nikdy neprobudila protože v noci umrzla a zemřela. 

(přepis rukopisu) 
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7. Nela (11 let) 

 Jednou když letěli astronomové na měsíc, všimli si divného stvoření, které bylo celé 

modré a hýbalo se. Astronomové usoudili že je to mimozemšťan. Chtěli si toto stvoření lépe 

prohlédnout a tak letěli blíž. Když už byli od stvoření sotva pár kilometrů, stalo se něco 

hrozného. Motory najednou přestali fungovat a Astronomové uvízli. Nemohli nikam. 

Najednou se mimozemšťan pohnul a zamířil k raketě astronomů. Za pár minut motory 

zničeho nic začaly zase fungovat, protože mimozemšťan zalezl do motoru a začal tam 

vypouštět jakousi energii. Od té doby mimozemšťana nikdo neviděl.  

(přepis rukopisu) 

 

8. Nina (11 let) 

 Byl jednou jeden šnek Ferda a ten Ferda každé ráno vstával v sedm hodin a chodil 

každé ráno do Šiškova a tam prodával boty. A tak plynul den za dnem. Jednoho dne se v 

Šiškově otevíraly všechny obchody jen Ferdův ne. A zvířátka si říkali, co se stalo a tak šli 

Ferdu hledat a hledali jeden den, druhý den, třetí den, ale Ferda nikde. Až lišák šel na 

procházku na mýtinku a najednou vidí ulitu, zaklepe na ní a z ulity vyleze Ferda ubrečený a 

lišák se ptá: „Ferdo, co ti je?” „Mě už nikdo nechce ani moje boty, nepotřebují mě.” „Ale to 

sou jen řeči.” A Ferda se ptá: „Doopravdy?” „Ano.” Tak zas šel a jako každý den šel do práce. 

(přepis nahrávky, dívka četla z papíru) 

 

9. Pavlína (12 let) 

 Jednou v sobotu jsme šli já, sestra a taťka do lesa. Po hodinovém pochodu v lese jsme 

narazili na srnku, která měla uvízlou nožku pod hromadou větví. Taťka s mojí sestrou šli 

pomalu za srnkou, aby jí pomohli. Chvilku to trvalo, ale povedlo se. Zachránili srnku, proto 

jsou taťka a sestra pro mě hrdinové. 

(přepis nahrávky, dívka četla z papíru) 

 

10. Vanda (11 let) 

Baletka   

 Byla jednou jedna holčička Zuzanka, která si chtěla splnit svůj sen. Chtěla být 

baletkou od svých tří let. Každý den dělala hvězdy, přemety a provazy, ale byla moc malá na 

to aby chodila na balet. A tak čekala ještě dva roky než mohla jít na balet. Když šla na první 

hodinu baletu moc se jí tam líbilo a chtěla tam zůstat. Tak poprosila maminku aby jí tam 
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přihlásila, ta ani neváhala a šla k paní trenérce jí říct že malá Zuzanka bude chodit. Zuzanka 

byla moc ráda že skočila mamince kolem krku a dala jí pusu. A od té doby chodí malá 

Zuzanka na balet a tet ho dokonce i učí.  

(přepis rukopisu) 

 

Chlapci 

1. Jakub (11 let) 

Zelený rytíř 

 To je taková žába a má panoše divoký prase. Začíná to, že je království a jednou přišla 

zima. Když už mělo bejt jaro, tak byla furt zima a lidé si říkali, že to nepřežijou, že mají málo 

zásob a tak zelený rytíř se svým panošem se vypravili na dalekou cestu k zázračnému stromu. 

Zelený rytíř jel na svém koni a měl u panoše meč a kopí. Když dorazili k zázračnému stromu, 

šel zelený rytíř se svou brašnou natrhat pár listů, ale objevil se tam zázračný skřítek. Zázračný 

skřítek říká, že si nejdřív odměnu musí zasloužit, ale zelený rytíř říkal, že to je zbytečné. 

Zázračný skřítek přivolal draka a zelený rytíř se svým panošem se trochu lekli, ale zelený rytíř 

usedl na svého koně, vzal si kopí a jel proti drakovi. Jenomže on si neuvědomil, že drak je 

silný a jeho kopí se o jeho břicho zlomilo, tak zelený rytíř byl za drakem a řekl si, že ho 

kousne do ocasu, ale vzpomněl si, že nemá zuby, tak zavolal panoše, ten ho kousnul a drak 

utekl. Skřítek řekl dobře, ale zelený rytíř říkal, že si odměnu nezaslouží, protože to udělal 

panoš. Panoš byl smutný, že pán je tak smutný taky a potom zázračný skřítek řekl, že si to 

zaslouží. Tak si zelený rytíř natrhal do své brašny pár zázračných lístků, odjeli a na své zemi 

rozházel zázračné listy, kde dopadl zázračný lístek, tak byla vidět tráva, začali růst kytky a to 

byl konec. 

(přepis nahrávky) 

 

2. Kamil (12 let) 

 Píše se rok 1945, uptown, třináctého září. Jack se probudil v nesnázích, že si pro něj 

příjde někdo. Najednou slyší crr crr. Říká si: „Hó, né!” hlasitě. Otevře dveře: „Hej, čau 

Jacku.” „Čau Tomasi, to je let co sme se neviděli. Pojď dál.” „No nóbl tady nic nemáš.” „No 

tak tohle není pětihvězdičkovej hotel. Jak ses měl na Hawai?” „Šlo to, ale ti komáři štípali.” 

„Udělej si pohodlí, já ti dám něco k jídlu.” „Dík, hele mám pro tebe prácičku. Jako za starých 

časů.” „Jó, přesně tak. Co to je za prácičku?” „Nic nóbl, ale je to dobrej kšeft.” „Jo a ale já 

nemám bouchačku.” „Neboj se, mám jich spoustu. Zejtra se u mě stav, jo? Tak čau.” Druhého 
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dne 1945, one way, 14. září. Cink cink. „Kdo tam je?” „Já.” „Kdo já?” „Jack.” „Tak pojď 

dál.” „No nic se tady nezměnilo. Tak co pro mě máš?” „Mám pro tebe dobrou práci. Stačí 

vybouchnout jeden dům.” „Cože?” „Neboj, mám vše pod kontrolou. Na tady máš.” „Ou, to je 

pořádnej dynamit.” „Jeď do ulice jen kči.” „Co? Ale to je přece v čínské čtvrti.” „Jo, ale když 

sem jel domů, tak se mě snažili vodprásknout. Je to barák devět tři dva devět dva, jo? Hodně 

štěstí. Jo a jeď pak do Linkon parku. Promluvíme si a seznámím tě, jo?” „Jasně.” „Tak běž. 

Ať se ti to povede.” „Nó tak to ti děkuju, ty tlusťochu.” 

(přepis nahrávky, chlapec četl z papíru) 

 

3. Lukáš (11 let) 

 Jednou se hrál důležitý florbalový zápas. Dva výborný týmy, Země proti Marsu. Proti 

Marsu se hrálo těžce, protože ufa měli hodně nohou a rukou. My jsme nemohli dát góla, 

protože jejich brankář měl čtyři ruce a čtyři nohy, ale pak se na nás usmálo štěstí a porazili 

jsme je deset nula. Pak přišla veliká hvězda a to paní učitelka Skákalová a šli jsme se učit. 

(přepis nahrávky, chlapec četl z papíru) 

 

4. Martin (12 let) 

 Byl sem několikrát ve strašidelném zámku na českých poutích. Jede se nějakým 

vozíkem, někdy se ukázala osvícená socha a zvuky z rádia. Nuda. Letos o prázdninách jsem 

jel s tátou, ségrou, strejdou, kamarádkou do Německa do zábavního parku. Bylo tam spousta 

atrakcí a jedna z nich byla strašidelný zámek. Nejhorší bylo, že tam nepouštěli desetileté děti. 

Když nás pustili dovnitř, přivítal nás děsně vypadající pirát. Další nepříjemnost byla, že nám 

dával několik instrukcí německy a chlápek nás poslal do ponorky, kde nám nějaký další 

strašidelný chlap v televizi asi nadával a poté se celá kabinka zalila krví. Nedalo se jít nikam 

jinam než do nějakého temného bludiště, kde nebylo vidět na krok. Byla úplně strašná tma a 

na jednou nějaká žena na nás šáhla, která vypadala hrozně strašidelně. Pak jsme našli cestu do 

kajuty, když jsme šli, postele se začaly houpat z ničeho nic. Došli jsme do tajemné kuchyně, 

kde ze stropu visely hlavy, ruce a nohy. Neměli jsme cestu dál a byl tam další chlápek, který 

bouchl do hrnce a ten udělal strašný rámus a najednou bliklo světlo a otevřeli se další dveře, 

kde byly mačety a mříže byly za rohem. Za mřížemi byla žena, která na nás spadla a dotkla se 

nás. Šli jsme a najednou byla taková tma, že jsme viděli jako když se zavřou oči. Ještě jsme 

šli do pusy nějaké příšery, která na nás slinila a šli jsme ještě asi v žaludku, protože se 
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podlaha pod námi najednou změkla. Konečně konec. Teď už se nebojím ničeho. Můžeme jít 

snad už na všechny atrakce, protože teď už to bude stát za nic. 

(přepis nahrávky, chlapec četl z papíru) 

 

5. Petr (11 let) 

 Jednou když jsme hráli fotbal proti nejlepšímu týmu na světě, tak to byl hodně 

vyrovnaný zápas. Bylo pěkný počasí a najednou se objevil blesk a z toho blesku vyšlehl 

takový kouř a z toho kouře vylez takový pán a uměl lítat a zrovna sem měl míč a v posledních 

pár sekundách jsem vystřelil na bránu a šlo to bohužel nad bránu, takže jsem nedal gól. Ale 

ten pán ten balón chytil, hodil mi to pod nohu a já dal gól a tím jsem se stal největším hrdinou 

fotbalu. 

(přepis nahrávky) 

 

6. Tomáš (11 let) 

 Bylo jednou jedno království. V tom království žil král s královnou a princeznou. A 

pak tam taky žila zlá čarodejnice, která z trucu, že nebyla pozvána na oslavu princezniných 

osmnáctin. Vyhrožovala královským rodičům, že ve svatební den se nad královský hrad 

přižene černý mrak. A z toho mraku začnou padat malé černé myšky. Král ani královna 

nevěnovali pozornost této výhružce a za nějaký čas na ní zapoměli. Po nějaké době se 

chystala královská svatba. Ve svatební den, když byla hostina v nejlepším se snesl nad hrad 

černý mrak z kterého začli padat černé myšky. Na hradě bylo asi tisíc myšek. Král vyhlásil, 

kdo ty myšky odstraní dostane královskou odměnu. Přihlásilo se hodně udatných princů, ale 

žádný znich myšky nevihnal. Dozvěděl se o tom i vesnický synek Janek. Na nic nečekal, vzal 

si s sebou svého kocoura a šel na hrad. Tam zjistili že sami na myšky nestačí, potřebují posilu. 

Vrátili se do vesnice a kocour Mates svolal všechny kočky z okolí. Společně vymysleli tajný 

plán, jak dostat myšky z hradu. Janek musí obelstít čarodejnici a musí získat kouzelný pytel 

do kterého zaženou myšky. Kočky zatím zaženou všechny myšky na nádvoří. Jankovy se 

podařilo pytel získat a když přišel čekali na nádvoří seřazené myšky. Rozevřel pytel a za 

pomoci koček vehnali myšky do pytle. Král Jankovi a všem kočkám poděkoval pohostil je a 

Jankovi s matesem nabýdl službu na hradě. Udělal z nich královskou stráž.  

(přepis rukopisu) 
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7. Tadeáš (12 let) 

Hrdina 

 Hrdina nemusí být člověk který zachraňuje lidi, ale i třeba nějaká věc tak jsem si 

vymyslel příběh.              

 Brzy ráno si jedna moucha řekla že poletí na pastvu tak letěla tam už byl hospodářův 

dobytek byli to krávy, ovce a kozy mouchu bavilo je otravovat, ale zachvilku už jí to omrzelo 

a tak odletěla do vysoké trávy když si sedla zjistila že se pohybuje potom viděla před sebou 

velikého pavouka už se kní blížil, aby jí sežra když pavouk otevřel pusu, aby mouchu zakous 

přiletěla sršeň a pavouka zakousla z mouchy a sršně byly kamarádi a tak od té doby létají 

vždy spolu.  

konec 

(přepis rukopisu) 

 

8. Štěpán (12 let) 

 Budu vyprávět o tom, jak jsme s babičkou a dědou jeli do muzea lokomotiv. Byla 

sobota dopoledne, venku bylo hezky a tak babička s dědou vymysleli, že pojedeme do muzea 

lokomotiv. Připravil jsem si svačinu do batohu a v devět nula nula jsme stáli na nástupišti, ale 

vlak nikde. Ozvalo se služební hlášení, že vlak bude mít patnáct minut zpoždění a tak jsem si 

zašel s babičkou koupit zmrzlinu. Vybral jsem si vanilkovou, protože je to moje 

nejoblíbenější. Čas nám příjemně utíkal a za chvíli už jsme seděli ve vlaku. Cestou jsme se 

dívali, jak z oken ubíhá krajina a zanedlouho se před námi začalo rýsovat nádraží s muzeem 

lokomotiv. V muzeu na nás čekala přehlídka lokomotiv z minulého století i ze současnosti. 

Děda nadšeně poslouchal výklad průvodce a měl na něho mnoho všetečných otázek a já s 

babičkou jsme si vlezli do kabiny nejstarší parní lokomotivy v muzeu a přemýšleli jsme o 

tom, kam bychom s ní vyrazili na výlet. Cestou zpátky nám děda vyprávěl všechny 

zajímavosti, které se v muzeu dověděl, proto jsme se ani nenadáli a byli jsme doma. Byl to 

povedený výlet a doufám, že zas někam vyjedeme. 

(přepis nahrávky) 
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Příběhy žáků 9. třídy 

Dívky 

1. Ivana (15 let) 

Narozeniny 

 Jako každý den při mých narozeninách jsem se těšila do školy. Už tři měsíce před tím 

jsem přemýšlela co dostanu. Když ten den přišel, věděla jsem, že když příjdu do školy, 

všichni mi začnou gratulovat. Ráno jsem jako pokaždé zaspala, zmeškala jsem autobus a 

nestihla jsem se umýt ani učesat. Ale to nebylo to nejhorší. Všechno nebo aspoň polovina 

mého oblečení byla v pračce. Vzbudila jsem mamku a ta mi půjčila něco na sebe a poté mě 

odvezla do školy. Když jsem otevřela školské dveře od naší třídy, nic se nedělo. Všichni se na 

mě vykašlali. Přiběhla ke mně kamarádka a začla mě mačkat jako anakondu. Hurá! Konečně 

někdo. Kamarádka na konec povídala: „Jsem tak ráda, že tě vidím! Potřebuju radit na testě z 

matiky!” Moje nálada se náhle změnila. „Nechceš mi říct něco jiného?” odpověděla jsem. 

„Ne, proč?” odpověděla. Bylo mi líto, že zapomněla na mé narozeniny, ale to ještě nebylo 

všechno. Čekal mě ošklivý den. První hodina byla chemie, zkoušela mě z pojmů a já nevěděla 

nic. V občanské výchově mě vzal učitel k tabuli a nečekaně mě zkoušel. Na vše jsem 

odpověděla správně, jen cestou k tabuli jsem škobrtla a už jsem letěla. Čtvrtou hodinu jsme 

měli přírodopis a dívali jsme se na „Byl jednou jeden život”. Zdálo se mi, že obraz není 

vyrovnaný a tak jsem do televize trochu bouchla a televize vybouchla. Když jsem šla na 

záchod, nevšimla jsem si, že v zadní kapse mám mobil a spadl mi tam. Už jsem ho rovnou 

spláchla. Všichni ze mě měli obrovskou zábavu, ale mně bylo do pláče. Na cestě domů mě 

málem přejel autobus. Doma jsem si dělala palačinky, potom zavolala máma, jestli jsem 

dobře dopadla. Když jsem položila telefon, palačinky už vypadaly jako uhlí. Poté jsem se šla 

učit. V podvečer u nás doma zazvonil telefon. Volala spolužačka: „Sandro, mohla by si, 

prosím tě, přijít dolů do restaurace? Potřebuju si opsat úkol.” Tak jsem ji poslechla a šla dolů. 

Když jsem tam vstoupila, skoro jsem spadla z noh. Uspořádali mi velkou oslavu, kde byla 

celá moje rodina a přátelé. Super! To jsem vůbec nečekala. Dokonce jsem dostala i náhradu 

za můj bůhvíkde plavající mobil. Překvapení přichází na poslední chvíli a to mě hodně 

potěšilo. Naštěstí mám vedle sebe lidi, na které se mohu spolehnout a kteří na mě nikdy 

nezapomenou. Tyhle narozeniny považuju za jedny z nejlepších.  

(přepis rukopisu) 

 

 



83 

 

2. Jana (15 let) 

Lyžování 

 Jednoho dne jsem šla s mojí nejlepší kamarádkou lyžovat, byla hrozná zima. Když 

jsme jeli po vleku nahoru zničeho nic jsme z toho spadli a než jsme vstaly tak popadalo více 

lidí. Poté co jsme sjeli dolů tak jsme znova jeli nahoru. Byli jsme nahoře. Po prvé jsme jeli nic 

se nestalo ale když jsme jeli po druhé tak jsme nějak špatně jela a spadla jsem. Párkrát jsem se 

skutálela dolů a když jsem se dokutálela tak jsem si všimla že mám zlomenou lyži. 

Kamarádka se hodně smála až byla červená i za ušima. Tak jsem seběhla zbytek 

sjezdovky.Čekala sem až kamarádka sjela dolů. Šla se mnou si půjčit z půjčovny. Když mi 

půjčily tak asi za deset minut se zlomila kamarádce myslela si že to bude muset platit ale 

zaplatila asi stovku protože byli prý velmi staré. 

(přepis rukopisu) 

 

3. Lenka (14 let) 

 Byla holčina, která chodila do školy. Jmenovala se Jessie a měla jakoby vzdálenou 

sestřenici, se kterou se neměli moc v lásce. A ta sestřenice se za chvíli přistěhovala. Jessie 

měla ve škole takovou partu, byly to takovýty nejoblíbenější holky na škole a malinko mrchy 

to byly. No a ona ta její sestřenice se jmenovala Natalia a chtěla se dostat do tý jejich party a 

prostě chtěla bejt taky mezi těma nejlepšíma holkama a chtěla být populární s nimi a tak. A 

když ta Jessie venčila jednou večer psa, tak ona se jí nabourala na Facebook nebo něco 

takovýho a napsala tý Jessie partě, že prostě vyzradila nějaký jejich tajemství a takhle prostě, 

pošpinila malinko tu Jessie a pomlouvala je tam před nima a tak. Ty holky si myslely, že to 

píše právě ta Jessie, takže jí pak jakoby z tý party vyloučily a ona pak šla druhej den do školy 

normálně a pak přišla za těma holkama svejma, že budou zas něco podnikat a oni se s ní 

nebavily a místo toho se bavily s tou její sestřenicí. No a prostě takhle, furt to bylo a ta Jessie 

z toho byla smutná a prostě jí to mrzelo a furt jakoby hledala, proč se to stalo nebo tak.  A pak 

na to prostě přišla, že to udělala ta její sestřenice, tak se jakože pohádaly malinko, ještě víc 

než před tím, už se úplně jakoby nesnášely. No a pak byl v tý škole jeden kluk, jmenoval se 

Mike a pořádal jakoby narozeninovou party a byl to Jessie idol. No a ona tam prostě šla a 

udělala mu jakoby narozeninovej dort, z kterýho ona prostě pak vyskočí. No a on ještě než 

tam ten dort měli přivízt, tak on tam představil svoji přítelkyni. No takže tu Jessie to naprdlo a 

vylezla z toho dortu, ale pomohla jí tím jakoby ta její sestřenice, která jí z tý scény odvezla, 
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takže ten dort nebyl odhalen. No a ony se pak skamarádili a prostě a zůstaly všechny i s tou 

Jessienou partou kamarádky. 

(přepis nahrávky) 

 

4. Lucie (14 let) 

 Můj příběh je o holce, která hrozně měla v zálibě fotbal, ale na její škole, kam se 

odstěhovali po hrozně dlouhý době, kde její otec v tom městě dostal pracovní místo, tak se 

dostala na školu, kde byl fotbalový tým jen pro kluky. Ona strašně toužila po tom dostat se do 

toho klučičího týmu, ale nevěděla jak. Když tam přišla jako holka, tak vůbec jako řekli, že to 

tak nejde, že prostě tento tým je jenom pro kluky. No tak ona přemýšlela, byla z toho jakože 

opravdu nešťastná, celý noci probrečela, protože vlastně fotbal byl její život. A když ji 

napadlo, že by se mohla převlíknout za kluka a hrát jenom při fotbale kluka, tak jí to prošlo. 

Prostě jednoho dne tam přišla, převlečená jakoby za svýho bráchu a do toho týmu ji vzali. 

Hrála fotbal dobře, dali ji do útoku, kde ona furt dávala góly do branky, vůbec neměla 

problém jako hrát fotbal s klukama. No a když se jednou dostala do takový zápletky, kde 

vlastně, kde byl chumel, tak jí vlastně strhli klučičí paruku a přišli na to, že je holka. 

Okamžitě ji vyloučili z týmu a ona z toho byla tak zoufalá, že prostě nevěděla, co má dělat, 

chtěla se odstěhovat zpátky, aby mohla hrát v holčičí lize. Když chtěla jakoby zůstat v holčičí 

lize, nepodařilo se jí to, tak prostě za tím trenérem přišla, promluvili si, on jí řek, že teda může 

tam jít, že to s ní ještě zkusí jako s holkou, že se bojí kvůli tomu, že ona by měla na kluky 

nějaký vliv. No tak oni to jakože zkoušeli a prostě podařilo se jim to. Ta holka hrála hodně 

dobře, kluci taky. Samozřejmě si po chvíli našla nějakého partnera tam. Ta její touha, která se 

jí vlastně vyplnila, se jí podařila a byla hrozně spokojená i s tím svým klukem a v tom 

fotbalovým týmu, kde ji brali jako kamarádku. No a tak prostě dál než dostudovala, hrála 

fotbal/ byla úplně spokojená a když musela přejít na vejšku, tak všichni se s ní rozloučili s 

tím, že je to hrozně mrzí, jak ji přivítali, že by si to takhle vůbec nepřáli, kdyby věděli, jaká je 

to úžasná holka, jak se s ní dá dobře komunikovat a jak umí prostě dobře hrát fotbal. Tak se s 

ní rozloučili, po pár letech se zase potkali a byli šťastní, vzpomínali na starý vzpomínky a 

vybavovali si jenom to nejlepší. 

(přepis nahrávky) 
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5. Veronika (14 let) 

O zatoulaným psovi 

 Žila jedna paní, která byla sama. Tak si pořídila psa, nejlepšího přítele člověka. A 

měla ho ráda jako vlastní dítě, starala se o něj, krmila ho, prostě všechno. Ale jednoho dne si 

všimla, když šla psovi dávat žrádlo, tak si všimla, že pes zmizel. A začala ho hledat, tak 

zavolala na policii a ta vyhlásila jakoby pátrání po pejskovi. Ale najednou asi po dvou dnech 

pátrání zastavili, protože hodný myslivec našel psa v lese. Konec. Tečka. 

(přepis nahrávky) 

 

6. Tereza (15 let) 

Bruslení 

 Každý rok o Vánocích chodím s mýma bráchama Áďou a Davidem bruslit na led a 

před nedávnem jsme šli bruslit jako každý rok a nikdo tam, tak jsme si nasadili brusle a říkali 

jsme si, že to bude dobrý, když máme led pro sebe. Nasadila jsem si je jako první, jela sem 

doprostřed, slyšela sem křupání, tak jsem se pokusila ujet. Najednou se pode mnou led 

propadnul a já jsem cítila akorát zimu. Potom si brácha nandal brusle, pokoušel se dojet pro 

mě, potom si u tý díry lehnul a málem tam taky spadnul. Začal mě tahat z vody. Mě taky ten 

druhej vytáhnul, nějak mě vytáhli a potom jsem jela teda do nemocnice, aby zjistili, jestli 

nejsem podchlazená nebo tak. Nechali si mě tam přes noc na pozorování, druhej den mě teda 

pustili a už po Vánocích, takže jsem měla zkažený Vánoce. A když jsme chtěli potom na led, 

tak už vždycky chodíme, když tam je vidět, že už je vyježděno, nebo když tam někdo je. 

(přepis nahrávky) 

 

7. Žaneta (15 let) 

 Když jsem se vracel večer domů z práce, uviděl jsem před naším domem hasiče a 

věděl jsem, že všichni už byli doma, tak jsem rychle vyběhl z auta a chtěl jsem vědět, co se 

děje. Když jsem přišel k vstupním dveřím, nikoho jsem neviděl ani neslyšel, a tak jsem šel 

dovnitř. V kuchyni bylo hodně lidí, a když jsem tam přišel, tak jsem nic závažnýho neviděl a 

nakonec se ukázalo, že jenom vyhořel sporák. A tak jsem se uklidnil a pak se všechno 

ukázalo, že všechno dobře dopadlo. 

(přepis nahrávky) 
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Chlapci 

1. David (14 let) 

 Příběh je o třech sourozencích, kteří bydlí na hradě Sokolí skála. Byl večer a nad 

hradem svítil měsíc. V tom někdo zaklepal. Byl to místní obchodník, který nabízí 

starožitnosti. Bat otevřel a ptal se, co chce. Obchodník řekl, že nabízí pět starých mincí a když 

najde tu šestou, že se mu splní tři přání. Tak Bat je koupil a utíká nahoru ke svým 

sourozencům Jane a Tomem. Říká jim, co slyšel a že zapne počítač a že začnou hledat minci. 

Našel na internetu odkaz, na něj kliknul a čte, že se zrovna nachází v jejich městě v Orlím 

lese, a že to nechaj teda na zejtra. Ráno se vzbudí Jane jako první, udělá snídani, a když jsou 

všichni po snídani, vydaj se na kolech všichni do města. Přijíždějí k lesu Orlí les, jdou dovnitř 

a najednou uvidí kámen se stejným znakem jako je na minci. Minci zkusej dát na ten znak a 

najednou cvak a otevřou se dvířka a říkaj: „Jupí, našli jsme šestou minci.” 

(přepis nahrávky) 

 

2. Jakub (14 let) 

 Jednoho dne jsem šel dlouhou ulicí. Jezdily tam auta, chodili chodci, byla to rušná 

ulice. Když se začalo stmívat, rozsvícely se lampy. Lidi začali mizet a zbyl jsem na té ulici 

skoro sám. Mířil jsem domů, když v tom jsem narazil na nějaký les, který jsem v životě 

neviděl. Snažil jsem se ten les obejít, ale byl snad nekonečný. Musel jsem do toho lesa 

vstoupit, i když jsem nechtěl. Les byl tmavý a všude se něco pohybovalo. V tom jsem uslyšel 

hluk, z lesa se ke mně něco blížilo. Když v tom na mě vyběhl zuřivý vlk. Začal jsem utíkat. 

Jen tak tak jsem utekl. Vyběhl jsem z lesa a objevil jsem se na ulici. Byl jsem rád.  

(přepis rukopisu) 

 

3. Karel (15 let) 

 Budu vyprávět příběh o jednom klukovi z vesnice. Jmenuje se Antonín Josef. Jednoho 

dne se rozhodli s mamkou, že půjdou do lesa a zrovna, že rostly houby, takže by se mohli po 

nějakých podívat. Řekli si, že půjdou rozděleni, aby měli větší šanci najít víc hub a jak ten 

Antonín byl zabraný do těch hub, tak se náhle ztratil. Vůbec nevěděl, kde je, protože šli do 

nového lesa, kterej vůbec neznali. Po chvíli chození našel cestu, která ho dovedla k městu, 

kde už čekala jeho mamka. Tak se společně vrátili domů a příští den se rozhodli, že příště už 

půjdou radši spolu. 

(přepis nahrávky) 
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4. Michal (14 let) 

 Byl týden hustého sněžení a Tereza, která chodila na základní školu Hartmanova do 

deváté A, dostala špatnou známku z matematiky a začala brečet. Její kamarádka Radka ji 

utěšovala, a že se to dá opravit, ale byla to čtvrtletní práce, takže to nejde. Po škole se Tereza 

bála jít domů, takže zůstala se svojí kamarádkou Radkou venku. Chvilku byly v parku, pak 

šly do města a pak Radku napadlo, že zavolá klukům z jiné školy. Kluci Radce řekli, že jsou 

ve skateparku, a když budou chtít, tak ať přijdou. Radka chtěla, ale Tereza jí řekla, že ti kluci 

užívají drogy, a že se jich bojí. Radka jí ale řekla, ať jde. Tereza sebrala odvahu a šly do 

skateparku. Přišly tam a Tereze se zalíbil jeden kluk. Kluci se představili a byli milí. Chvilku 

si povídali o tom, co se Tereze stalo, a že se jí to stane ještě několikrát. Po dlouhé době kluci 

dostali nápad a zeptali se Terezy, jestli kouří nebo užívá nějaké drogy. Tereza samozřejmě 

řekla, že ne. Kluci jí řekli, ať si zakouří, že ji to uvolní. Ona odporovala, ale Radka ji 

přemluvila. Tereza si vzala cigaretu, zapálila ji a potáhla. Byl to nejhorší moment jejího 

života. Na jednu stranu ji to uvolnilo, ale Radka udělala velmi nehezkou věc. Vyfotila ji, jak 

kouří. Tím opravdu Terezu naštvala. Tereza přišla domů a schovala žákovskou knížku. Druhý 

den ve škole Radka pošeptala Tereze: „ Jestli mí zítra nepřineseš 1000Kč, tak tu fotku pošlu 

tvým rodičům”. Tereza samozřejmě začala brečet. Ihned po škole Tereza běžela domů a 

rozbila prasátko. Bylo v něm 538 Kč. Hned se snažila prodat nějaké věci. Nic neprodala a 

začala brečet a šla si lehnout. Druhý den ve škole Radka hned přišla k Tereze, a jestli má ty 

peníze. Tereza řekla, že má jen polovinu. Radka peníze vzala a poslala tu fotku jejím rodičům. 

Tereza utekla ze školy a začla panikařit. Na zemi našla nůž. Napadla ji ta nejhorší věc. 

Uvědomila si, že ji rodiče zabijou. Šla k řece, koukala na labutě a začala brečet. Vzala nůž, 

přiložila ho k tepně a zatlačila. Na místě Tereza vykrvácela a její rodiče se z toho zhroutili a 

Radku u soudního šetření poslali do pasťáku na tři roky. Její rodiče zůstali do konce života 

psychicky poznamenáni. 

(přepis rukopisu) 

 

5. Mikuláš (14 let) 

 Budu vyprávět o dovolený, že prostě malý chlapec jakoby prosí svoje rodiče, jestli by 

nemohli letět na dovolenou. Takže se najde dovolená do Bulharska se vším všudy, prostě 

dobrej hotel a tak. Když už teda přijde ten den odletu, tak jedou na letiště, všechno zatím 

vychází, nechaj se odbavit, nasednou na letadlo, odletěj do Bulharska. Přiletěj, už je teda 

večer, takže cestovní kancelář je odveze do jejich hotelu. Noc normálně přespí, ráno prostě 
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jdou na snídani. Ze snídaně se pak jakoby rozhodujou, co budou dělat ten den a rozhodli se, 

že půjdou na pláž. Takže šli jakoby obhlídnout moře, protože u moře nikdy nebyli, tak byli na 

pláži, užívali si moře. Když padnul večer, šli k hotelu, kde se ještě smočili v hotelovým 

bazénu a zase šli spát. To bylo jakože v pohodě, přespali, ráno se vzbudili a rozhodli se, že 

pojedou na nějaký výlet. Takže jeli na výlet a jakoby, když odjeli, tak po různých památkách 

cestovali a pak dostali jakoby rozchod a chodili po městě a malý chlapec jakoby si chtěl 

odskočit na záchod, a když šel zpátky, tak ho někdo přepadl. Přepadli ho dva muži a strčili ho 

do auta a odjeli někam. Jelikož měl zavázaný oči, tak jakoby neviděl, kam jede. Rodiče ho 

hledali, ale jelikož u sebe neměl telefon, tak se s ním nemohli nějak telefonicky spojit, a když 

se asi po půl hodině nevrátil, tak ho hledali prostě po celým městě. Jelikož ho nenašli, tak se 

snažili domluvit s policií. Policie teda vyhlásila pátrání. Po chlapci se pátralo. Malý chlapec, 

když už mu konečně odkryli šátek z očí, tak byl v takovým pokoji, kde byla postel a stůl, nic 

jinýho, nebyly tam okna, svítilo tam jenom světlo. Takže policisté po něm prostě pátrali a 

chlapce vůbec nemohli najít. A jednoho dne si chlapec všimnul, že jsou takový jakoby dveře, 

prostě jakože nejsou zamčený. Tak si otevřel a byla tam taková dlouhá chodba, tak šel jakoby 

dál a furt šel až najednou našel jakoby chodbu doprava nebo rovně, zvolil si tu cestu doprava. 

Když šel, tak narazil na dveře, jenomže byly zamčené, tak se vrátil zpátky, šel zase rovně a 

tam byl prostě jakoby východ z podzemí ven. Když vylezl, tak viděl, že je na ostrově. Jakoby 

byl to malej ostrov, byly tam stromy, pláž a tak. Když jakoby bloumal po ostrově, jestli 

někoho nenajde, všiml si těch dvou pánů, že se snažej asi něco ulovit jakoby k jídlu nebo tak. 

Tak jakoby utekl, snažil se schovat. Noc jakoby strávil v džungli. Policisté jakoby po něm 

pátrali furt v tom městě a v okolí města, nikam takhle daleko se nekoukali. A když už to bylo 

takhle třetí, co on trávil noc v džungli, tak už byl hrozně hladovej a vlastně, když se vrátil do 

toho bungru, tak tam našel jídlo, takže se najed a pak zase vyšel ven a všimnul si pobřeží, kde 

jsou lodě, tak nasednul na loď, nastartoval, odjel prostě na nejbližší pevninu, kde se jakoby 

nahlásil u nějaký paní, která uměla jeho řečí, češtinou. Tak se s ní domluvil a ona ho jakoby 

nahlásila na policii a pak už se vlastně našli. A ty dva zloději se nenašli, na tom ostrově 

nebyli. A prostě někam utekli, tak se je policie snažila chytit, ale bohužel se to nevydařilo. A 

chlapec se dostal k rodičům a zbytek dovolený si užívali a pak odletěli zpátky. 

(přepis nahrávky) 
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6. Slávek (14 let) 

 Jednoho dne mě máma za trest poslala do lesa nasbírat pár hub. Při dlouhém hledání 

lesnatými uličkami a pár hodin ztraceného života sem našel jen jednu houbu. Po dalším 

dlouhým hledání jsem naneštěstí narazil na medvěda. V tu chvíli jsem nevěděl, co mám dělat. 

Samozřejmě jsem instinktivně začal utíkat, ale taky jsem věděl z jednoho pořadu o zvířatech, 

že bych měl zachovat klid a moc se nehýbat. Naštěstí jsem dobrý ve šplhu, takže jsem rychle 

vyšplhal na strom, vydržel jsem tam pár chvil, ale medvěd nechtěl pryč. Moje srdce tak 

dunělo jako o závod, ale měl jsem štěstí. Medvěd zmizel a já jsem mohl jít zpět domů. 

(přepis nahrávky, chlapec četl z papíru) 

 

7. Tugudur (14 let) 

 Jednou jsem ležel na gauči a přemýšlel jsem, proč nikdo nikdy nezkusil být 

superhrdinou. Cítil se plnou sílu, tak jsem zkusil být superhrdina. Zkusil jsem napodobovat 

spidermana, ale sem zlomil žebra, pak jsem přišel na to, že mám lejzrové oko a nesmrtelnost. 

Byl jsem hrdina, jsem měl docela dobré schopnosti, ale po pěti hodinách přišla obří bota, 

který je větší než Země. Z toho jsem probudil, ségra po mě hodila botu. Vevnitř jsem řek, že 

je lepší být normální člověk než superhrdina, protože jakmile budeš superhrdina, všichni na 

tebe spoléhá. 

(přepis nahrávky, chlapec četl z papíru 

 

 

Příloha č. 10- Tabulky Úrovně řešení konfliktu 

DÍVKY 3. třída 6. třída 9. třída 

I. úroveň – Žádná odpověď x x x 

II. úroveň – Selhání x 10% x 

III. úroveň – Zrušení 70% 50% 43% 

IV. úroveň – Přeměna 30% 40% 57% 

celkem 100% 100% 100% 
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CHLAPCI 3. třída 6. třída 9. třída 

I. úroveň – Žádná odpověď 12,5% 12,5% x 

II. úroveň – Selhání 25% x 14% 

III. úroveň – Zrušení 25% 25% 57% 

IV. úroveň – Přeměna 37,5% 62,5% 29% 

celkem 100% 100% 100% 

 

DÍVKY + CHLAPCI 3. třída 6. třída 9. třída 

I. úroveň – Žádná odpověď 6% 5,5% x 

II. úroveň – Selhání 11% 5,5% 7% 

III. úroveň – Zrušení 50% 39% 50% 

IV. úroveň – Přeměna 33% 50% 43% 

celkem 100% 100% 100% 

 

 

Příloha č. 11 – Tabulky Povaha konfliktu 

DÍVKY 3. třída 6. třída 9. třída 

Deprivace 90% 80% 86% 

Ničemnost 10% 20% 14% 

Celkem 100% 100% 100% 

 

CHLAPCI 3. třída 6. třída 9. třída 

Deprivace 50% 62,5% 43% 

Ničemnost 50% 37,5% 57% 

Celkem 100% 100% 100% 

 

DÍVKY + CHLAPCI 3. třída 6. třída 9. třída 

Deprivace 72% 72% 64% 

Ničemnost 28% 28% 36% 

Celkem  100% 100% 100% 
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Příloha č. 12 – Tabulky Povaha konfliktu vs. Úrovně řešení konfliktu 

DÍVKY- 3. třída I. II. III. IV. 

Deprivace x x 86% 100% 

Ničemnost x x 14% x 

Celkem x x 100% 100% 

 

DÍVKY- 6. třída I. II. III. IV. 

Deprivace x 100% 80% 75% 

Ničemnost x x 20% 25% 

Celkem x 100% 100% 100% 

 

DÍVKY- 9. třída I. II. III. IV. 

Deprivace x x 100% 75% 

Ničemnost x x x 25% 

Celkem x x 100% 100% 

 

 

CHLAPCI – 3. třída I. II. III. IV. 

Deprivace x 50% 100% 33% 

Ničemnost 100% 50% x 67% 

Celkem 100% 100% 100% 100% 

 

CHLAPCI – 6. třída I. II. III. IV. 

Deprivace x x 100% 60% 

Ničemnost 100% x x 40% 

Celkem 100% x 100% 100% 
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CHLAPCI – 9. třída I. II. III. IV. 

Deprivace x x 50% 50% 

Ničemnost x 100% 50% 50% 

Celkem x 100% 100% 100% 

 

DÍVKY+ 

CHLAPCI 

I. úroveň II. úroveň III. úroveň IV. úroveň 

 3.tř. 6.tř. 9.tř. 3.tř. 6.tř. 9.tř. 3.tř. 6.tř. 9.tř. 3.tř. 6.tř. 9.tř. 

Deprivace x x x 50% 50% x 89% 86% 71% 67% 67% 67% 

Ničemnost 100% 100% x 50% x 100% 11% 14% 29% 33% 33% 33% 

Celkem 100% 100% x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Příloha č. 13 – Tabulky Styly řešení konfliktu 

DÍVKY 3. třída 6. třída 9. třída 

Aktivita hrdiny 50% 30% 57% 

Pasivita hrdiny 20% 50% 43% 

Spojenectví 30% 20% x 

Celkem 100% 100% 100% 

 

CHLAPCI 3. třída 6. třída 9. třída 

Aktivita hrdiny 71% 43% 100% 

Pasivita hrdiny x 14% x 

Spojenectví 29% 43% x 

Celkem 100% 100% 100% 
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DÍVKY+CHLAPCI 3. třída 6. třída 9. třída 

Aktivita hrdiny 59% 35% 79% 

Pasivita hrdiny 12% 35% 21% 

Spojenectví 29% 30% x 

Celkem 100% 100% 100% 

 

Příloha č. 14 – Tabulky Styly řešení konfliktu vs. Úrovně řešení konfliktu 

DÍVKY- 3. třída I. II. III. IV. 

Aktivita hrdiny x x 57% 33% 

Pasivita hrdiny x x 29% x 

Spojenectví x x 14% 67% 

Celkem x x 100% 100% 

 

DÍVKY- 6. třída I. II. III. IV. 

Aktivita hrdiny x 100% 40% x 

Pasivita hrdiny x x 60% 50% 

Spojenectví x x x 50% 

Celkem x 100% 100% 100% 

 

DÍVKY- 9. třída I. II. III. IV. 

Aktivita hrdiny x x 67% 50% 

Pasivita hrdiny x x 33% 50% 

Spojenectví x x x x 

Celkem x x 100% 100% 
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CHLAPCI- 3. třída I. II. III. IV. 

Aktivita hrdiny x 100% x 100% 

Pasivita hrdiny x x x x 

Spojenectví x x 100% x 

Celkem x 100% 100% 100% 

 

CHLAPCI- 6. třída I. II. III. IV. 

Aktivita hrdiny x x 100% 20% 

Pasivita hrdiny x x x 20% 

Spojenectví x x x 60% 

Celkem x x 100% 100% 

 

CHLAPCI- 9. třída I. II. III. IV. 

Aktivita hrdiny x 100% 100% 100% 

Pasivita hrdiny x x x x 

Spojenectví x x x x 

Celkem x 100% 100% 100% 

 

DÍVKY+ 

CHLAPCI 

I. úroveň II. úroveň III. úroveň IV. úroveň 

 3.tř

. 

6.tř

. 

9.tř

. 

3.tř. 6.tř. 9.tř. 3.tř. 6.tř. 9.tř. 3.tř. 6.tř. 9.tř. 

Aktivita 

hrdiny 

x x x 100% 100% 100% 45% 57% 86% 67% 11% 67% 

Pasivita hrdiny x x x x x x 22% 43% 14% x 33% 33% 

Spoje-nectví x x x x x x 33% x x 33% 56% x 

Celkem x x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Příloha č. 15 – Tabulky Povaha konfliktu vs. Styly řešení konfliktu 

DÍVKY- 3. třída Deprivace  Ničemnost 

Aktivita hrdiny 56% x 

Pasivita hrdiny 11% 100% 

Spojenectví 33% x 

Celkem 100% 100% 

 

DÍVKY- 6. třída Deprivace  Ničemnost 

Aktivita hrdiny 25% 50% 

Pasivita hrdiny 62,5% x 

Spojenectví 12,5% 50% 

Celkem 100% 100% 

 

DÍVKY- 9. třída Deprivace  Ničemnost 

Aktivita hrdiny 50% 100% 

Pasivita hrdiny 50% x 

Spojenectví x x 

Celkem 100% 100% 

 

 

CHLAPCI- 3. třída Deprivace  Ničemnost 

Aktivita hrdiny 50% 100% 

Pasivita hrdiny x x 

Spojenectví 50% x 

Celkem 100% 100% 
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CHLAPCI- 6. třída Deprivace  Ničemnost 

Aktivita hrdiny 60% x 

Pasivita hrdiny x 50% 

Spojenectví 40% 50% 

Celkem 100% 100% 

 

CHLAPCI- 9. třída Deprivace  Ničemnost 

Aktivita hrdiny 100% 100% 

Pasivita hrdiny x x 

Spojenectví x x 

Celkem 100% 100% 

 

DÍVKY+ 

CHLAPCI 

Deprivace Ničemnost 

 3.tř. 6.tř. 9.tř. 3.tř. 6.tř. 9.tř. 

Aktivita 

hrdiny 

54% 38,5% 67% 75% 25% 100% 

Pasivita 

hrdiny 

8% 38,5% 33% 25% 25% x 

Spojenectví 38% 23% x x 50% x 

Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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