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Abstrakt 

Diplomová práce na téma Rodina očima dětí je založena na 

interpretaci výsledků kvalitativního výzkumu. Tento výzkum byl realizován 

ve výtvarném oboru základní umělecké školy. Komunikačními partnery ve 

výzkumu byli žáci a žákyně ve věku 6 – 15 let. Výzkum byl realizován 

specifickou metodou sběru dat. Žáci a žákyně měli za úkol malovat obrázky 

znázorňující jejich představy o dané problematice. Tyto obrázky byly poté 

interpretovány s pomocí rozhovorů vedených s žáky a žákyněmi při jejich 

práci či po jejím dokončení. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak se žáci a žákyně 

dívají na proměny rodiny v průběhu dějin. Zkoumanými historickými 

obdobími byl pravěk, starověk, středověk a novověk (specifikovaný jako 

doba babiček a dědečků). 

Teoretická část práce představuje rodinu a její specifické funkce. 

Pojednává také o problematice genderu a genderových rolí. Konkrétně je 

rozebrán pohled na genderové role v rodině. Specifika výzkumu jsou 

popsána v metodologické části, stejně jako celé zázemí výzkumu. 

V praktické části jsou podrobně rozebrány výsledky výzkumu podle 

jednotlivých zkoumaných období. Výsledky výzkumu napříč jednotlivými 

obdobími jsou shrnuty v závěrečné části.Výsledky výzkumu ukázaly některé 

tendence a stereotypy v dětském vidění historických podob rodiny. Výzkum 

také odhalil několik inspiračních zdrojů představ žáků a žákyň o jednotlivých 

historických obdobích. 

Diplomová práce je doplněna obrázky získanými z výzkumu. 
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Abstract 

This thesis,named Family from the children's point of view, is 

based on qualitative research. This research was realized at Art School 

(Classof Fine Arts). Communication partners of this research were pupils 

(boys and girls) between six and fifteen years.The research was based on 

specific method of data collection. Pupils were drawing pictures showing 

their ideas. These pictures were interpreted using interiews with their 

authors. 

Teoretical part of the thesis deals with family and its specific 

functions. Gender and gender roles are also discussed in the first part. 

Methodological part of the thesis describes the research, its specifics and 

its hinterland. The third part deals with the results of the research. Results 

across the historical periods are described in the last part of the thesis.The 

results show some tendencies and stereotypes in the children's perception 

of historical family forms. The research also reveals some children's 

inspiration sources, such as fairy tales or movies. 

Children's pictures (from the research) are added to the thesis. 
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Úvod 

Téma diplomové práce Rodina očima dětí jsem zvolila na 

základě svých zkušeností v práci s dětmi ve výtvarném oboru základní 

umělecké školy. Tito žáci a žákyně jsou poněkud odlišnými komunikačními 

partnery než žáci a žákyně ve škole. Jejich hlavním výrazovým prostředkem 

jsou obrázky a právě ty se také staly hlavním pramenem mého výzkumu. 

Vzhledem k tomu, že mým aprobačním oborem je vedle základů 

společenských věd dějepis, rozhodla jsem se zahrnout do svého výzkumu 

i historický pohled, historický pohled na fungování rodiny. Tak vzniklo téma 

Rodina očima dětí. Rodina se stala cílem výzkumu z naprosto 

pragmatického důvodu, předpokládala jsem totiž, že tomuto pojmu budou 

děti rozumět bez ohledu na svůj věk či životní zkušenosti. 

Ve svém výzkumu jsem se tedy rozhodla zkoumat, jak vidí žáci 

a žákyně základní umělecké školy rodinu v různých historických obdobích. 

Zajímalo mě, nakolik se budou jednotlivá ztvárnění lišit, když se bude 

rodina nacházet v pravěku od rodiny např. v novověku. Mým cílem nebyl 

test znalostí, ale test schopnosti imaginace, představivosti. Nepotřebovala 

jsem znát fakta, zajímaly mě dětské představy. 

Vidí děti nějaké výrazné rozdíly ve fungování rodiny v průběhu 

věků? Jak se liší role matky a otce v pravěku, starověku, středověku 

a novověku? Nebo se neliší? To jsou otázky, které jsem si sama kladla před 

započetím výzkumu. Svou pozornost jsem se rozhodla věnovat především 

činnostem jednotlivých postav na obrázcích s přihlédnutím k genderovým 

stereotypům panujícím v naší společnosti. V průběhu výzkumu se ukázalo, 

že dětské obrázky obsahují daleko více dimenzí, než pouze činnosti a role 

jednotlivých členů rodiny, které by byla škoda opomenout – např. funkce 

přírody, přítomnost zvířat na obrázcích nebo vzájemné vztahy jednotlivých 

postav. 

Je jasné, že rodina prochází v historii mnoha proměnami. Rodina 

ve středověku se od té dnešní pochopitelně v mnohém liší, pravěcí lidé 
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prožívali svůj den určitě jinak než naše babičky a prababičky. Jsou však tyto 

změny v očích dětí opravdu tak markantní? A pokud jsou si děti některých 

změn vědomy, jak je nahlížejí? Na tyto a další otázky jsem hledala 

odpovědi ve svém výzkumu. Odpovědi a interpretace dětí mě nejednou 

překvapily. Často jsem se při interpretaci jednotlivých obrázků neubránila 

úsměvu, vždy jsem se však snažila mít na paměti, že děti nejsou jiný 

živočišný druh, vždyť každý dospělý byl také jednou dítětem. Jejich pohled 

na svět byl před pár lety i mým pohledem. 
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1 Teoretická část 

Pojem rodina každý nějakým způsobem intuitivně chápe, 

zdánlivě není třeba ho přesně vymezovat. Samozřejmě realita není tak 

jednoduchá, než se tedy pustím do prezentace vlastních výsledků, musím 

se teoreticky věnovat rodině, jejím funkcím a rolím jednotlivých členů 

v ní.Ne vždy však vypadala rodina tak jako dnes. Mezi pravěkou a dnešní 

rodinou existuje mnoho rozdílů a nejde jen přestěhování z jeskyní do domů. 

Samozřejmě se zde naopak najdou i mnohé paralely ve fungování rodiny 

napříč stoletími, ale tyto skutečnosti nejsou předmětem této práce. Důležité 

je, jestli tyto rozdíly nebo paralely vidí i děti. O tom, jakvypadá podle dětí 

historická rodina, pojednává právě výzkum Rodina očima dětí, který 

podrobněji rozvedu v praktické části této práce. 

Každá historická i současná rodina plní určité funkce – vůči svým 

členům i vůči společnosti. Zároveň v ní má každý člen své místo a roli. Tyto 

role se liší především ve spojitosti s genderovými rolemi členů rodiny. Právě 

podobu rodiny a role, které v ní lidé hrají, je třeba poněkud rozvést. I děti 

totiž žijí s určitou představou těchto rolí a funkcí rodiny, které možná 

nedokážou přímo definovat, ale v jejich obrázcích se projeví. 

 

1.1 Definice rodiny 

Velmi širokou definici rodiny formuloval Anthony Giddens ve své 

Sociologii: „Rodina představuje skupinu osob přímo spjatých příbuzenskými 

vztahy, jejíž dospělí členové jsou odpovědni za výchovu dětí.“1 Takovýto 

popis je možno vztáhnout téměř na jakoukoliv podobu rodinykdekoliv na 

světě.Rodinu je však možno popsat také podle její formy„...pro společnosti 

naší kultury je charakteristickou, přirozenou a převládající formou rodiny 

párová monogamická rodina, tedy domácnost tvořená párem muže a ženy 

                                                           
1
Giddens, A.: Sociologie, Argo, Praha 1999, s. 156. 
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a jejich dětmi.“2Dalo by se říci, že Giddensova širší definice uvažuje také 

o rodině rozšířené, zatímco druhá (Možného) definice popisuje pouze 

rodinu nukleární. Ačkoliv je tato Možného definice již více než dvacet let 

stará, i v dnešní době je to pravděpodobně opravdu „převládající“ definice 

rodiny v moderní společnosti. Samozřejmě je třeba vzít v úvahu i jiné 

podoby rodiny – páry stejného pohlaví, pěstounské rodiny, rodiny 

rozvedených rodičů a jejich nových partnerů.Všechny tyto skutečnosti však 

pro tuto chvíli nechám stranou, protože v laické představě pravděpodobně 

nefigurují. Budu se tedy držet Možného definice „ideální“ rodiny, jak byla 

uvedena výše. 

Každá rodina by měla vůči svým členům i vůči společnosti plnit 

určité funkce (úkoly). Tradičně se jako základní funkce uvádějí tyto: 

ekonomicko-zabezpečovací, biologicko-reprodukční, výchovná a funkce 

odpočinku a regenerace.3 Pokud rodina nemůže z nějakého důvodu tyto 

funkce plnit, v moderní společnosti za ni některé převezme stát. 

Pochopitelně ale není schopen zajistit např. reprodukci obyvatel.  

Ekonomicko-zabezpe čovací  funkce souvisí s tím, že rodina 

jako taková je jednotkou mikroekonomického rozhodování, tím přispívá ke 

stabilitě ekonomického systému celé společnosti, celého státu („Rodina je 

základ státu“). Důležitějším úkolem rodiny však je, že musí především 

materiálně zabezpečit své členy. Zajištění této funkce kontroluje stát 

pomocí sociálních odborů. Ty se soustřeďují na materiální zabezpečení 

nezletilých dětí. Pokud stát zjistí, že rodina není schopna dát dětem 

základní ošacení nebo dokonce jídlo, přebírá tuto funkci sám. Rodina může 

dostat přídavky na děti, v radikálnějších případech jsou děti svěřeny do 

ústavní péče. 

Je zjevné, že funkce biologicko-reproduk ční dnes už není 

pouze záležitostí rodiny jako státem uznané instituce. Děti přicházejí na 

svět stále častěji mimo manželský svazek. Biologicko-reprodukční funkce 

nemůže být pochopitelně státem zastoupena, stát ji však může podporovat 
                                                           
2
 Možný, I.: Moderní rodina, Blok, Brno 1990, s. 18. 

3
 Pokud není uvedeno jinak, zdrojem informací o funkcích rodiny je: Střelec, S.: Rodina jako 

výchovné prostředí, in Kapitoly ze sociální pedagogiky a psychologie, Paido, Brno 1998, s. 54. 
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pomocí vhodně zvolených finančních přídavků. Samozřejmě stejným 

způsobem se dá porodnost i regulovat – stát může např. přispívat pouze na 

jedno dítě v rodině. Na těchto případech je vidět, že v dnešní době spolu 

biologicko-reprodukční a ekonomická funkce do značné míry souvisí. 

Výchovná funkce je velice důležitá a rodina se od ní nemůže 

naprosto distancovat. Rodina se pokládá za jednoho z nejdůležitějších 

socializačních činitelů. Děti zde získávají základní vědomosti a dovednosti 

pro fungování ve společnosti. I když tyto znalosti nejsou předávány 

výslovně, děti se je učí už jen pozorováním a napodobováním chování 

svých rodičů. Plnění této funkce není možné dobře kontrolovat, 

i „nevychované“ děti jsou nějakým způsobem rodinou vychovávány, i když 

z hlediska většinové společnosti je tato výchova někdy špatná. 

Dnes narůstá význam funkce regenerace t ělesných 

a duševních sil . Právě touto funkcí se rodina vyděluje oproti okolnímu 

světu, dává člověku prostor, kde může být sám sebou, o čemž bude ještě 

řeč. Ačkoliv regenerovat své síly může člověk i jinde než v rodině, např. 

s přáteli apod., rodina je jistě pro tyto účely základním místem.  

Psychologizující definice rodiny kladou důraz na citovou stránku 

vztahů mezi jejími členy více, než na to, kdo těmito členy je (popis ideální 

rodiny, viz výše). „Rodina je místo oddělené od veřejného života spojené 

s emocionalitou [...] jakési útočiště.“4 Jen v rodině může být člověk sám 

sebou.5Renzetti a Curran však ve své knize ukazují, že tomu tak vždy 

nebylo. Poukazují na latinský původ slova familia, což je odvozeno od slova 

famulus (sluha či otrok v domácnosti). To dokazuje, že rodina byla dříve 

pojímána víceméně jako vlastnictví otce,6 hlavy rodiny, pro city zde 

nemuselo nutně být místo. Otec byl také jediným živitelem rodiny, měl tedy 

jakýsi „nárok“ na její vlastnictví. 

                                                           
4
Renzetti, C., Curran, D.: Ženy, muži, a společnost, Karolinum, Praha 2005, s. 212. 

5
Smetáčková, I., Vlková,: Gender ve škole, Otevřená společnost, Praha 2005, s. 22. 

6
Renzetti, C., Curran, D.: Ženy, muži, a společnost, Karolinum, Praha 2005, s. 212. 
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V klasické nukleární rodině hrají rodiče dvě základní role: 

instrumentální a expresivní.7Instrumentální roli  má tradičně nejčastěji na 

starosti muž, souvisí s materiálním zajištěním členů rodiny. Expresivní role  

znamená především péči o členy rodiny (především děti) a uspokojování 

jejich potřeb, je doménou žen (matek). Ačkoliv se dnes situace poněkud 

mění a rozdělení rolí už zdaleka není dáno tak rigidně, ženystále 

obstarávají většinu domácích prací nebo alespoň zadávají činnosti ostatním 

členům rodiny nebo žádají muže o pomoc (i v případě, že je muž na 

rodičovské dovolené, o práce v domácnosti se stále většinou stará žena po 

příchodu z práce). 

Podle funkcionalistů (např. T.Parsons) vychází toto rozdělení na 

instrumentální a expresivní role z vývoje lidstva jako takového. Ustanovilo 

se v raných fázích vývoje, kdy se ukázalo jako funkční a později se 

institucionalizovalo. Dnes se však již pohled na tuto problematiku mění. 

Především feministická sociologie kritizovala funkcionalistické pojetí rolí 

jako navzájem se vylučujících.8 Spolu s tím, jak ženy budují své kariéry 

a muži starající se o předškolní děti jsou stále méně neobvyklým jevem 

(v současnosti se jedná asi o 1-3% ze všech osob pobírajících rodičovský 

příspěvek a tento počet stále stoupá),9 je jasné, že už přinejmenším 

instrumentální role není zdaleka jen výsadou mužů. 

Je naprosto jasné, že rodina se v průběhu historie změnila 

a mění se stále. „Minulost evropské rodiny má vliv na její 

                                                           
7
Smetáčková, I., Vlková,: Gender ve škole, Otevřená společnost, Praha 2005, s. 22. 

8
Renzetti, C., Curran, D.: Ženy, muži, a společnost, Karolinum, Praha 2005, s. 212 – 215. 

9
 Nešporová, O.: Životní styl rodin s otci na rodičovské dovolené, Gender, rovné příležitosti, výzkum 

1/2006, s. 32. 

Obrázek 1: převzato: Smetáčková, I: Gender ve škole. 
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současnost...“10Podle Goodyho se dnes mezi odborníky často mluví o 

zmenšování rodiny a vyčleňování nukleární rodiny z rodiny rozšířené. On se 

však domnívá, že tento trend není možné připsat novověké Evropě. 

„Evropa nevynalezla nukleární či jednoduchou rodina, ba ani malou 

domácnost.“ Poukazuje na to, že moderní evropská rodina není zdaleka tak 

výlučná a jiná, jak by bylo možné se domnívat. Některé její rysy se totiž 

nezměnily už od doby římské. 

Dalším, dnes už nezpochybnitelným, rysem moderní rodiny je 

zájem soustředící se na děti. Obrat k dětem je jevem spojovaným 

s devatenáctým stoletím. Dílo P.Ariése rozpoutalo debatu na téma, zda 

mělo dítě ve středověku vůbec vlastní identitu (Ariés tvrdil, že nemělo). 

Vznikla tzv. černá (minimální role) a naopak bílá legenda o pozici dětí ve 

středověku.11 

Nakonec autoři a autorky zabývající se danou problematikou 

došli ke konsensu, že dítě sice vevropském středověku nebylo středem 

rodiny, rozhodně však nebylo opomíjeno. Jako důkaz byla uváděna 

nejrůznější lékařská a didaktická literatura pojednávající přímo o dětech 

a specifičnosti dětství.12 Ani láska mezi rodiči a dětmi není „vynálezem“ 

novověké Evropy. V každé době bylo mrtvé dítě oplakáváno, (truchlilo se 

vesměs i pro mrtvého manžela či manželku). To ukazuje, že děti byly pro 

své rodiče důležité a jejich ztráta rozhodně nebyla zanedbatelná.13 

Rodinu lze tedy chápat jako sociální skupinu tvořenou dospělými, 

nejčastěji matkou a otcem, kteří vychovávají děti, přičemž toto uspořádání 

plní specifické funkce. Často je dokonce nejdůležitější uvědomit si, že 

rodina má základ v citech, nejde pouze o biologické vazby mezi jejími členy. 

Právě tito členové mají rozdělené konkrétní úkoly, které umožňují rodině 

fungovat. Částečně jsem již naznačila oddělení instrumentálnía emocionální 

role rodičů v moderní evropské společnosti, nyní se zaměřím na jednotlivé 

činnosti očekávané a vykonávané matkou, otcem a případně i dětmi. 

                                                           
10

Goody, J.: Proměny rodiny v evropské historii, NLN, Praha 2006, s. 11. 
11

Lenderová, M., Rýdl, K.: Radostné dětství, Paseka, Praha-Litomyšl 2006, s. 8-9. 
12

Lenderová, M., Rýdl, K.: Radostné dětství, Paseka, Praha-Litomyšl 2006, s. 8-9. 
13

Goody, J.: Proměny rodiny v evropské historii, NLN, Praha 2006, s. 14. 
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1.2 Genderové role 

Genderové role jsou jedním z druhů sociálních rolí, jež jedinci ve 

společnosti zastávají. Roli je možno charakterizovat jako „způsob chování 

očekávaného od držitelů a držitelek určitých pozic.“14 V definici není zahrnut 

aspekt diferenciace rolí podle druhu společnosti. Je zjevné, že např. od 

ženy (manželky) se očekává jiné chování v euroamerické a jiné 

v muslimské společnosti. 

Každý člověk zastává (někdy i ve stejnou dobu) více rolí. Ty 

mohou souviset s povoláním (učitel/učitelka, lékař/lékařka, 

ředitel/ředitelka,...), rodinným stavem (matka, otec, syn, dcera,...) 

a v neposlední řadě biologickým pohlavím (muž, žena). Některé role může 

člověk zastávat dobrovolně, do některých je dotlačen okolnostmi. Problém 

nastává v případě, že jsou některé role v konfliktu nebo člověk pociťuje 

interní konflikt mezi tím, jaké chování se od něj očekává a jak si sám 

představuje naplnění své role. Příkladem vnitřního konfliktu může 

býtředitelka úspěšné firmy, od které se očekávají „ostré lokty“, ale ona by 

svou pozici raději založila na vyjednávání a porozumění. 

Gender je „sociálně utvářený soubor vlastností, chování, zájmů, 

vzhledu apod., který je v určité společnosti spojován s obrazem ženy nebo 

muže.“15Z této definice jasně vyplývá, že naplnění genderových rolí je přímo 

podmíněno společností, ve které vzniká. Což ovšem nic nemění na 

skutečnosti, že velká část členů a členek dané společnosti je 

přesvědčená,že rozdílné role mužů a žen jsou dány právě jejich 

biologickými znaky. Tyto znaky jsou ale stejné v euroamerické i např. 

v jihoamerické společnosti, i když dělba práce mezi muži a ženami je 

v každé s z těchto společností odlišná.16 Při sledování dokumentů o 

různých společnostech žijících např. v džungli se často přistihnu, že lituji 

ženy, které vláčejí těžká vědra s vodou nebo dřevo na stavbu chat. Tento 
                                                           
14

 Jarkovská, L.: Gender a společnost, in Gender ve škole, Otevřená společnost, Praha 2005, 
s. 27. 

15
Smetáčková, I.: Gender ve škole, Otevřená společnost, Praha 2005, s. 10. 

16
 např. Oakleyová, A.: Pohlaví, gender a společnost, Portál, Praha 2000.  
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pohled je však velmi evropocentrický. V různých kulturách je dělba práce 

jiná a rozhodně není možné předpokládat, že evropské dělení je jediné 

správné. Gender je tedy rozhodně „historicky proměnlivý a kulturně 

podmíněný,“17 což je třeba mít na paměti. 

Aspektem, který v naší společnosti určuje genderovou identitu 

jedince (ke kterému genderu patří) je pohlaví,18 respektive soubor 

biologických znaků (genetická výbava, chromozomy, hormony a vnitřní 

a vnější pohlavní orgány), jež ho formují.Stejně jako existují dvě pohlaví 

(mužské a ženské), rozlišují se i dva gendery – maskulinní a femininní. 

Takto je možné uvažovat však pouze o naší – euroamerické – civilizaci, je 

prokázáno, že některé společnosti znají více než dva gendery, které 

neodlišují podle biologického pohlaví. 

Jaké jsou tedy tyto vlastnosti spojované s maskulinním či 

femininním genderem v moderních euroatlantických společnostech? Velmi 

často se role ženy a muže a jejich vlastnosti popisují jako protikladné.19 

S představou ženy jsou spojovány vlastnosti jako: „pasivní, závislá, citově 

založená, pečovatelka, má smysl pro romantiku, stará se o vlastní 

zevnějšek, neoplývá velkou technickou zdatností.“Muž by měl být: 

„nezávislý, mít tendenci prosazovat se, schopný ovládat své city, 

ambiciózní, soupeřivý, technicky zdatný.“ V neposlední řadě je představa 

muže či ženy spojena i s určitým druhem oblečení a vzhledem obecně. 

Žena si může vzít šaty i kalhoty, ty už dnes nikoho nepřekvapí, vidět však 

muže v šatech je pro mnoho lidí možné pouze jako vtip či úchylka. 

Je tedy vidět, že popis jednotlivých genderů je založen do jisté 

míry na protikladech. Také je zjevné, že toto stereotypní vidění reality je 

samozřejmě zjednodušující. Ve skutečnosti je chování jedinců obou pohlaví 

pestřejší a vlastnosti často zahrnují maskulinní a femininní charakteristiky. 

                                                           
17

Smetáčková, I.: Gender ve škole, Otevřená společnost, Praha 2005, s. 10. 
18

 Pokud není uvedeno jinak: Smetáčková, I.: Gender a osobnost člověka, in Gender ve 
škole, Otevřená společnost, Praha 2005, s. 19. 

19
 Genderové stereotypy viz: Renzetti, C., Curran, D.: Ženy, muži a společnost, Karolinum, 

Praha 2005, s. 20. 
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Gender je možné považovat za organizační princip reality,20 který se 

vyskytuje v každé společnosti. Navíc rozdělení na dva gendery nebere 

v úvahu možnost existence např. pohlavně indiferentních jedinců. Každý 

jedinec se tedy v moderních euroatlantických společnostech musí 

v průběhu svého života zařadit do maskulinního nebo femininního genderu, 

jeho změna je dost problematická, ale možná.  

O původu rozdílů mezi jednotlivými pohlavími, respektive 

gendery, uvažují dvě rozdílné a do jisté míry protikladné teorie. První je 

esencialistická teorie. Ta předpokládá, že odlišné charakteristiky 

jednotlivých genderů jsou jedincům vrozené (v biologické i emocionální 

oblasti). Tomu odpovídá i tvrzení strukturálního funkcionalismu – odlišné 

genderové role jsou výsledkem přirozených biologických odlišností, proto 

gender není možné změnit.21 Opakem je teorie sociální konstrukce. Ta 

naopak považuje za určující socializaci probíhající ve společnosti, díky níž 

se už malé děti učí rozdílné chování, které se od nich očekává na základě 

jejich různých pohlaví.22 

 

1.2.1 Učení se genderovým rolím 

Ať už vědci považují rozdílnougenderovou identitu za vrozenou 

nebo naučenou, je zcela jasné, že obsah genderových rolí se učí chlapci 

a dívky v průběhu socializace. Socializaci je možné charakterizovat jako 

„proces, jehož prostřednictvím si lidé předávají a vstřebávají společenské 

hodnoty a normy.“23 Ta probíhá celoživotně, ale její převážná část se 

odehráváv dětství,jejími aktéry jsou rodiče, pedagogové, vrstevníci 

a vlastně celá společnost, se kterou přijde jedinec do styku. 

Ukázalo se, že už velmi malé děti (okolo osmnácti měsíců) si 

vybírají hračky podle svého genderu. Sama jsem byla mnohokrát svědkem 

takovéhoto chování, když jsem hlídala dvou a tříleté děti v dětském centru. 

                                                           
20

Smetáčková, I.:Gender ve škole, Otevřená společnost, Praha 2005, s. 10. 
21

Renzetti, C., Curran, D.: Ženy, muži a společnost, Karolinum, Praha 2005, s. 24. 
22

 Jarkovská, L.: Gender a společnost, in: Gender ve škole, Otevřená společnost, Praha 
2005, s. 27. 

23
Renzetti, C., Curran, D.: Ženy, muži a společnost, Karolinum, Praha 2005, s. 93. 
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Výběr hraček byl naprosto v rukou dětí, stejně však dívky sahaly častěji pro 

panenky, chlapci zase pro autíčka. Pokud se někdo „spletl“ bylo to ostatními 

dětmi komentováno. Některé děti se dokonce dožadovaly, abych to 

dotyčnému vysvětlila a hračku mu vzala (což jsem však neudělala). 

Pohlavní diferenciace začíná hned po narození, kdy je dítěti 

přisouzenopodle vnějších znaků, k jakému pohlaví patří.24
Často jsou děti už 

v porodnici odlišovány na chlapce a dívky podle barvy peřinky nebo 

oblečení. Pro rodiče je navíc důležité, aby jejich okolí na první pohled 

poznalo, že jejich dítě je chlapeček nebo holčička, jak jinak si vysvětlit 

různobarevné oblečení pro holčičky a chlapečky, různé čelenky pro 

holčičky, které ještě nemají vlásky, nebo propichování uší. Právě oblečení 

je základním způsobem, jak rodiče ovlivňují genderovou identitu svého 

dítěte.25 

Nabízí se samozřejmě otázka, jak jsou genderově socializováni 

biologicky nevyhranění jedinci (jejichž biologické znaky ukazují na mužské 

i ženské pohlaví). A. Oakleyová ve své knize Pohlaví, gender a společnost 

uvádí několik výzkumů osob s nevyhraněným pohlavím (tzv. hermafroditů 

nebo intersexuálů). Tyto děti je třeba opravdu podporovat v jejich 

genderové roli, jinak hrozí, že v dospívání nebudou schopni se 

plnohodnotně začlenit do společnosti, protože si nebudou jisti vlastní 

identitou.26 

Jak se tedy děti naučí, jaké chování se od nich jako od chlapce 

nebo dívky čeká? Základní metodou27 jsou samozřejmě odměny a tresty, 

často spíše verbální než materiální. Rodiče si mnohdy ani neuvědomují, že 

používají tuto metodu. Když však třeba vysvětlují chlapečkům, že jim 

nekoupí panenku, protože je pro holky, používají při tom káravého tónu, 

takže chlapci už se příště budou dožadovat pouze chlapeckých hraček, aby 

se rodičům zavděčili. Obecně lze říci, že chlapci jsou trestáni za „nevhodné“ 

                                                           
24

Karsten, H: Ženy-muži, Portál, Praha 2006, s. 23. 
25

Renzetti, C., Curran, D.: Ženy, muži a společnost, Karolinum, Praha 2005, s. 110. 
26

Oakleyová, A.: Pohlaví, gender a společnost, Portál, Praha 2000, s. 125. 
27

 Pokud není uvedeno jinak, informace o metodách vytváření genderové identity převzaty z: 
Renzetti, C., Curran, D.: Ženy, muži a společnost, Karolinum, Praha 2005, s. 93. 
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chování více než dívky („Kluci nepláčou“ apod.)Především otcům jde o to, 

aby jejich syn byl „chlap“, i toto jsem vypozorovala při své praxi. Holčičky 

hrající si s traktory byly ze strany tatínků předmětem úsměvu, chlapci však 

byli slovně upozorněni, že kočárky se pro ně nehodí. 

Dalšímzpůsobem vytváření genderové identity je 

napodobování.Pro děti je přirozené, že napodobují chování jiných lidí. 

Vzorem jsou pro ně v první řadě rodiče, ale obzvlášť v dnešní době, kdy 

v mnoha rodinách jeden z rodičů chybí, hledají děti své vzory i jinde, 

v příbuzenstvu, ve škole, v médiích. Teorií identifikace se zabýval 

především klasik psychoanalýzy S. Freud. 

Jak již bylo řečeno, genderovou socializaci ovlivňují především 

rodiče, nezanedbatelnou roli však hrají také ostatní děti, vrstevnické 

skupiny. Ukazuje se, že u chlapců má kolektiv dokonce větší vliv než učitelé 

a učitelky ve škole.28 Škola je obecně velkým socializačním činitelem. 

Chlapci a dívky v ní tráví velkou část svého života. Přestože se dnes 

neustále mluví o nutnosti individuálního přístupu k jednotlivým žákům a 

žákyním, v praxi je to těžko proveditelné. Škola tak do jisté míry 

zjednodušuje realitu a reprodukuje jednoduché genderové rozdělení 

společnosti, i když realita může být pestřejší.29 

Část genderové socializace je dána přímo v tzv. formálním 

kurikulu. Žáci a žákyně se tedy přímo v hodinách (např. občanské výchovy) 

učí, jaké chování se očekává od žen a mužů ve společnosti (např. téma 

etikety). Genderové rozdíly jsou však reprodukovány především 

prostřednictvím tzv. skrytého kurikula.30 Učitelé a učitelky se tak už 

podvědomě chovají jinak k chlapcům a jinak k dívkám, aniž by si to často 

explicitně uvědomovali. Tím škola a celý vzdělávací systém přispívá 

k genderové polarizaci společnosti. 

Pro dívky a chlapce je velmi důležité uvědomovat si svou 

genderovou identitu i role, které z toho vyplývají. Ačkoliv s genderovým 

                                                           
28

Renzetti, C., Curran, D.: Ženy, muži a společnost, Karolinum, Praha 2005, s. 121. 
29

Smetáčková, I.: Gender ve škole, Otevřená společnost, Praha 2005, s. 10. 
30

Jarkovská, L., Lišková, K.: Genderové aspekty českého školství, Sociologický časopis 4/2008, s. 684. 
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rozdělením souvisí v naší společnosti i nerovné příležitosti (např. pracovní), 

ukazuje se, že pro každého jednotlivce je nutné se genderově vymezit. 

Pokud se tak nestane, např. rodiče sami si nejsou jisti, jak pohlavně 

nevyhraněné dítě vychovávat, způsobí to později jednotlivci velké psychické 

problémy.31 

 

1.2.2 Genderové role v rodin ě 

Stejně jako v celé společnosti i v rodině jsou role muže a ženy 

(otce a matky) dány genderem. V dnešní době se sice postupně upouští od 

tradičních představ ženy v domácnosti a muže jako živitele rodiny, stále 

však v podvědomí společnosti přetrvávají a jsou reprodukovány. Obrácení 

těchto rolí stále ještě často způsobuje pousmání. Oficiálně je rozdělena 

mateřská dovolená (období okolo porodu) a rodičovská dovolená (doba 

přibližně do tří let dítěte). Otcové na rodičovské dovolené jsou stále méně 

výjimečnými případy, nicméně je jich pořád jen menšina (viz výše). 

Argument pro zachování tradiční role ženy jako matky a ženy 

v domácnosti často souvisí s tím, že právě žena je ta, která dítě porodí, 

předpokládá se proto, že i později je „přirozené“, když bude dítě trávit čas 

právě s ní. Dítě totiž potřebuje především péči a citový vztah, který mu 

podle některých názorů může poskytnout jen žena (viz výše popis 

genderových rolí). Úloha otce v životě dítěte je bagatelizována na 

ekonomickou sféru (instrumentální roli).32 

S tímto pohledem odkazujícím na biologickou „přirozenost“ 

souvisí i přístup, který vyzdvihuje historickou podmíněnost toho, proč se 

ženy mají starat o děti. Už od pravěku „ženy hlídaly rodinný krb, zatímco 

muži odcházeli lovit, což se vepsalo do naší genetické výbavy.“33 Jiné 

rozdělení rolí je tak považováno za nepřirozené a nenormální, i když dnes 

už nikdo rodinný oheň hlídat nemusí. 
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Oakleyová, A.: Pohlaví, gender a společnost, Portál, Praha 2000, s. 125. 
32

Oakleyová, A.: Pohlaví, gender a společnost, Portál, Praha 2000, s. 103. 
33

Smetáčková, I.:Gender a osobnost člověka, in Gender ve škole, Otevřená společnost, 
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Někdy se také setkáváme s pojetím, že ženy a muži jsou si 

v oblasti rodinných rolí vlastně rovni. Ženy ovládají soukromou, domácí, 

sféru a muži vládnou naopak v té veřejné, pracovní. To je často pravda, 

problémem však zůstává nepoměr mezi těmito dvěma sférami. Veřejná 

sféra je daleko lépe finančně ohodnocená a má také nepoměrně větší 

prestiž než sféra soukromá. Obě tyto sféry se navzájem částečně prolínají 

a jsou tak vlastně neoddělitelné. Myšlenka, že by si byli ženy a muži 

v těchto sférách rovni je tak založena na naprosto chybných 

předpokladech.34 

Mnohými je také soukromá sféra a ženská role v ní považována 

za snadnou a fyzicky méně náročnou než je sféra mužská. Ženy jsou 

údajně svými fyzickými dispozicemi předurčeny k této lehčí práci, zatímco 

mužská stavba těla je připravena na větší zátěž. Oakleyová však poukazuje 

na fakt, že tento argument je něco jako hádka o to, zda bylo dříve vejce 

nebo slepice. Není totiž vůbec jasné, jestli to, že muži jsou „silnější“, 

nesouvisí naopak s tím, že byli nuceni vykonávat těžší práce, čímž se u 

nich vyvinula jiná stavba těla než u žen.35 Ukazuje se, že ženská role 

v rodině je výrazně podhodnocena, nikoliv z pohledu konkrétního muže, ale 

celé společnosti (stačí připomenout často kritizovaný termín 

mateřská/rodičovská „dovolená“). 

Z uvedených skutečností je zjevné, že genderové rozdělení 

společnosti je všudypřítomné (oddělení v obchodech, toalety,...). Z různých 

genderových rolí plyne i genderová nerovnost. Každá společnost očekává 

od různých genderů různé chování, každé dítě se musí v průběhu 

socializace s tímto očekávaným chováním seznámit. Pokud nechce být 

označeno za „nenormální“, musí se i podle těchto rolí chovat. Nutno však 

dodat, že v dnešní společnosti se genderové rozdíly stále více nivelizují a 

nekonformní jedince je možné potkat opravdu téměř na každém rohu. 

Rozdělení společnosti na maskulinní a femininní stále zůstává. 

 
                                                           
34

Smetáčková, I.:Gender a osobnost člověka, in Gender ve škole, Otevřená společnost, Praha 2005, 
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1.3 Obdobné výzkumy a výzkumná literatura 

Výzkumy zahrnující děti se objevují od počátku dvacátého 

století.Zpočátku však byly děti spíše objektem výzkumu (např. klasické dílo 

P. Ariése Století dětství36), nezkoumalo se jejich specifické vidění světa, to 

přišlo až později.37„Nově se rozvíjející paradigma dětství reflektuje 

obecnější změny pozice dětí ve společnosti, dané široce rozšířenou 

individualizací zasahující i sféru rodiny. Snahy zapojit děti do výzkumného 

procesu jsou tak odrazem jejich nové pozice ve společnosti.“38 

„Tento náhled na dětství a dítě zároveň generuje specifické 

metodologické přístupy, které staví dítě jako aktéra do centra svého zájmu 

(někdy z něj činí i výzkumníka nebo spoluvýzkumníka) a soustředí se na 

takové metody výzkumu, které respektují dětskou zkušenost 

a kompetence.“39 Právě zkoumání dětské perspektivy, ale může mít mnoho 

úskalí, protože na dětské respondenty jsou používány kategorie dospělých. 

Je tedy potřeba pokusit se být vždy naprosto objektivní a do určité míry 

vidět danou problematiku dětskou perspektivou.40 

Častou metodou používanou při výzkumu dětského pohledu na 

určitou problematiku je metoda dotazníku. Na něm zakládá svůj výzkum 

v rámci bakalářské práce Rodina očima dětí (shodný název s tímto 

výzkumem je čistě náhodný) i Kateřina Řezníčková.41 Její výzkum se 

věnuje pohledu dětí na svou budoucí rodinu v kontextu své současné – 

orientační rodiny. 

                                                           
36

 v originále Aries, P: L'Enfant et la viefamilialesousl'Ancien Régime, 1960. Česky vyšly 
vybrané kapitoly: Aries, P.: Sociální historie dětství, Krajský pedagogický ústav, Praha 
1969. 

37
 Jarkovská, L.: Nejdřív byli dinosauři a pak se narodila prababička aneb chvála etnografie 

ve výzkumu dětí, Sociální studia 2/2012, s. 32. 
38

 Slepičková, L.: „Firma vydělává, děti se učí, žena je hodná a já jsem šťastný.“ Představy 
dětí o budoucím životě, Sociální studia 2/2012, s. 84. 

39
 Slepičková, L.: „Firma vydělává, děti se učí, žena je hodná a já jsem šťastný.“ Představy 

dětí o budoucím životě, Sociální studia 2/2012, s. 84. 
40

 O extrémní objektivitu usiluje především fenomenologická metoda, která vyžaduje od 
výzkumníka naprosté opuštění jakýchkoliv předsudků a představ, filosoficky řečeno 
„uzávorkování.“ (Hendl,J: Kvalitativní výzkum, Praha, Portál 2005, s.128). 

41
 Řezníčková, Kateřina: Rodina očima dětí, bakalářská práce Pedf UK 2010. 
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Obdobnému tématu se věnuje i Lenka Slepičková.42 V jejím 

výzkumu děti píšou krátké příběhy, malují, tvoří časové osy, na kterých 

vyznačují důležité události očekávané ve svém budoucím životě. Množství 

metod v tomto výzkumu je tedy poměrně bohaté, což umožňuje, aby se ho 

zúčastňovaly různé věkové kategorie dětí.43 

Tyto a další výzkumy pracující s dětmi se však zaměřují 

především na projektování budoucnosti nebo na srovnávání této projekce 

se současným zázemím dětí. Výzkumy a publikace pracující s historií 

zkoumají obdobně jako P.Aries postavení a role dítěte v nejrůznějších 

obdobích.44 

V oblasti genderových studií a genderových rolí z pohledu dětí 

nelze nezmínit PhDr. Irenu Smetáčkovou (např. Gender ve škole). Věnuje 

se nejen teoretickému zkoumání, ale i tvorbě praktických manuálů pro 

učitele a učebnic pro děti (Na cestě k vlastní rodině). 

Existují samozřejmě i určité výzkumy zaměřující se na znalosti 

dětí a podobu výuky dějepisu na školách, např. diplomová práce Petry 

Bulínové Výzkum aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních 

školách a reálných znalostí studující mládeže s důrazem na klíčové události 

a osobnosti historie 20. století.45 Jak však ještě ukážu, dětské znalosti 

nebyly pro můj výzkum klíčové. 

Pokud to mohu posoudit, tématice pohledu dětí na rodinu 

v historii se současné výzkumy nevěnují. Soustřeďují se spíše na 

současnost či budoucnost. Genderové role jsou také zkoumány poměrně 

často, avšak především z hlediska jejich utváření46 a souvislosti se školou.47 

V tomto výzkumu se tedy pokusím odpovědět otázky, které se týkají historie 

rodiny, genderových rolí a pohledu dětí na tuto problematiku. 

                                                           
42

 Slepičková, L.: „Firma vydělává, děti se učí, žena je hodná a já jsem šťastný.“ Představy 
dětí o budoucím životě, Sociální studia 2/2012. 
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 Jde o žáky třetí a sedmé třídy. 

44
 dále např. Goody, J.: Proměny rodiny v evropské historii, NLN, Praha 2006. 

45
 např. http://theses.cz/id/u3l1xz/ 

46
 např. Karsten, H: Ženy-muži, Portál, Praha 2006. 

47
 např. Smetáčková, I.: Politika genderové rovnosti ve vzdělávání, Gender, rovné 

příležitosti, výzkum 2/2009, s. 10. 
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2 Metodologická část 48 

„Žádná technika ve výzkumu dětí není apriori nevhodná.“49 Jak 

tedy zvolit tu, která bude nejvhodnější? První metoda, která se pro výzkum 

dětských představ přímo nabízí, je jistě metoda dotazníku. Dotazník bych 

mohla vytvořit žákům a žákyním přímo „na tělo,“ protože jsem své 

komunikační partnery už před výzkumem poměrně dobře znala. Přesto se 

však tato metoda neukázala jako vhodná. Vzhledem k tomu, že nejmladším 

žákům a žákyním bylo v době výzkumu šest let, nebylo možné zaručit, že 

dokážou porozumět psanému textu a formulacím otázek. Musela jsem tedy 

od dotazníkové metody upustit. 

Další zvažovanou metodou byl rozhovor – skupinový nebo 

individuální. Zde by už bylo možné zaručit, aby otázkám porozuměli žáci 

i žákyně všech věkových kategorií (především při neformálním rozhovoru). 

Protože jsem ale už předem byla rozhodnutá o specifické skupině svých 

komunikačních partnerů – žáků a žákyň výtvarného oboru ZUŠ - chtěla 

jsem nějakým způsobem využít i jejich výtvarného potenciálu, nezůstat 

u „pouhých“ rozhovorů. Navíc „tzv. rozpovídat jednoho žáka je velmi 

obtížné, a proto se doporučuje použít např. projektivní techniku kresby 

a dotazovat se žáka na interpretaci obrazu.“50 

Nabízí se tedy možnost kombinovat metodu rozhovorů 

s metodou zkoumání dokumentů. „V dokumentech se projevují osobní nebo 

skupinové vědomé nebo nevědomé postoje, hodnoty a ideje.“51 V tomto 

případě byly dokumenty dětské obrázky na zadaná témata. Pokud bych 

však zůstala jen u interpretace obrázků, mohlo by velmi snadno dojít 

                                                           
48

 Kromě dále uvedené literatury jsem pro specifikaci výzkumné literatury použila i tyto publikace: 
Surynek, Komárková, Kašparová: Základy sociologického výzkumu, Management Press, Praha 
2001. 
Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, Praha 2002. 
Silverman, D.: Akorobiťkvalitativnyvyskum, Ikar, Bratislava 2005. 

49
 Jarkovská, L.: Nejdřív byli dinosauři a pak se narodila prababička aneb chvála etnografie 

ve výzkumu dětí, Sociální studia 2/2012, s. 39. 
50

 Švaříček, R., Šeďová, K.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, Portál, Praha 2007, 
s. 177.  

51
Hendl, J.: Kvalitativní výzkum, Portál, Praha 2005, s. 132. 
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k chybnému výkladu zobrazených situací. Navíc bych se ani nedozvěděla, 

co se za zobrazenými situacemi skrývá, a musela bych vše interpretovat 

z vlastního (zkresleného) úhlu pohledu. 

I tak má však tato kombinovaná metoda svá úskalí. Především 

právě problém dětské perspektivy. Ačkoliv jsem se snažila oprostit od 

jakýchkoliv vlastních předpokladů a očekávání (fenomenologické 

uzávorkování), uvědomuji si, že se mi to jistě nepodařilo dokonale. „...tím, 

kdo nastavuje rámec dětské výpovědi [...] jsou stále dospělí.“52 

Posledním problémem, který se patrně vyskytuje u všech 

výzkumů pracujících s dětmi, je nemožnost spolehnout se, že dětské 

odpovědi jsou opravdu autentické. Děti totiž někdy mají tendenci odpovídat 

tak, jak je to podle nich správné, jak se od nich očekává (nebo naopak 

přesně opačně, aby provokovali, vyčlenili se). Tento problém je možné do 

jisté míry odstranit přesunutím výzkumu mimo školní prostředí (v mém 

případě ZUŠ, tedy mimoškolní aktivita),53 kde nejsou dětské odpovědi 

hodnoceny známkou.54 Já jsem se také snažila, ač jsem v době výzkumu 

působila ve výtvarném oboru jako pedagožka, navodit v lekcích poněkud 

neformálnější atmosféru. I přes tato opatření si však nemohu být jistá 

naprostou objektivitou některých dětských výpovědí. 

 

2.1 Specifika výzkumné metody 

Pro zjišťování názorů dětí na problematiku rodiny jsem zvolila 

kombinovanou metodu, jak již bylo zmíněno výše. Vzhledem k tomu, že 

jsem v dané době částečně působila na základní umělecké škole jako 

učitelka výtvarné výchovy, vycházela má metoda právě z této skutečnosti. 

Žákům ZUŠ jsem postupně zadávala práci na téma rodina 

v pravěku/antice/středověku a rodina našich babiček. Malířské techniky se 

                                                           
52

 Jarkovská, L.: Nejdřív byli dinosauři a pak se narodila prababička aneb chvála etnografie 
ve výzkumu dětí Sociální studia 2/2012, s. 37. 

53
 I v ZUŠ však působím jako pedagožka, děti mě oslovují „paní učitelko“, jedná se tedy o jakýsi 

přechod mezi školním prostředím a klasickým kroužkem, nikoliv o klasický zájmový kroužek. 
54

 Jarkovská, L.: Nejdřív byli dinosauři a pak se narodila prababička aneb chvála etnografie 
ve výzkumu dětí Sociální studia 2/2012, s. 38. 
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hodinu od hodiny lišily (jak je vidět na připojených obrázcích), bylo totiž 

nutné dbát i na to, aby si při této práci zdokonalily své malířské dovednosti 

(působila jsem zde jako učitelka) a aby je práce na výzkumu zároveň bavila 

(nebrali tuto práci jako donucení a opravdu se nad ní zamysleli). 

Před samotným započetím výzkumu jsem žáky a žákyně 

seznámila se svým záměrem. Vyložila jsem jim, k čemu budou jejich díla 

použita. Také jsem vysvětlila, že obrázky i jejich případné výpovědi budou 

v mé práci uvedeny anonymně, aby se tedy nebáli říct téměř cokoliv. Na 

závěr jsem děti seznámila i s možností odmítnout tuto práci, což však téměř 

nikdo neudělal (viz níže v kapitole Předvýzkum).55 Vzhledem k tomu, že 

nejstarším žákům a žákyním bylo v době výzkumu teprve patnáct let, 

vyžadovala jsem samozřejmě písemný souhlas i od rodičů. Ti byli s prací 

seznámeni dopisem a zprávou na nástěnce školy. S některými rodiči jsem 

mluvila i osobně, obecně byli všichni velmi vstřícní, ani z jejich strany 

nedošlo k žádnému odmítnutí souhlasu. 

 Do výtvarného oboru ZUŠ chodí děti od tří přibližně do patnácti 

let. Realizace práce bylo pro každého z žáků jinak časově náročná. Obecně 

lze říci, že s přibývajícím věkem jde dětem stále více o pečlivé 

a promyšlené zpracování, při kterém také stráví více času. Jedna „lekce“ ve 

výtvarném oboru trvá 2,5h. Vypracování obrázku trvalo žákům maximálně 

právě tuto 1 „lekci“. 

Výtvarná třída (místnost) je rozvržena tak, aby pokud možno co 

nejméně připomínala klasickou školní třídu. Děti sedí u stolů, jak je vidět na 

schématu níže. Toto rozmístění je možné měnit jen minimálně. Děti tak sedí 

vedle sebe, proti sobě, při práci spolu mluví, navzájem se tedy pochopitelně 

ovlivňují. Nejedná se o záměrné „opisování“, spíše o inspiraci.  

                                                           
55

 Nemyslím si, že by děti byly z této práce přímo nadšené, některé naopak možnost, že by 
jejich obrázek měl být vytištěn v mé práci, poněkud vyděsila (styděli se), nikdo však 
práci neodmítl. To je pravděpodobně způsobeno i stylem práce ve výtvarném oboru – 
na začátku každé lekce je práce zadávána, pouze někdy dostanou děti na výběr a 
naprosto výjimečně si mohou práci zvolit samy. Nejsou tedy zvyklé odmítat zadání. 



26 
 

Zvažovala jsem, zda nějakým způsobem nezamezit těmto 

interakcím, které jsou na mnoha obrázcích přímo patrné. Nakonec jsem 

však vzala v úvahu především pohodlí dětí, které by se na výtvarném 

kroužku neměly cítit jako ve škole, měly by mít možnost při práci volně 

mluvit i vstávat z místa (samozřejmě v mezích udržitelné kázně). Shodné 

prvky je tedy třeba brát na vědomí, nehledat v nich však ukázku nějakých 

tendencí. K tomuto účelu jsem si na každé hodině zapsala zasedací 

pořádek, který vzájemné vlivy ukazuje. 

Samotný výzkum měl pokaždé stejný průběh. Žáci dostali zadání 

– „Namaluj, jak si představuješ rodinu v (konkrétním historickém období).“ 

Po provedení předvýzkumu jsem zjistila, že je třeba ještě zdůraznit, aby se 

žáci zaměřili na konkrétní činnosti prováděné jednotlivými členy rodiny. 

Není nutné namalovat rodinu kompletní, je však třeba vědět, kde se tedy 

nacházejí členové, kteří na obrázku nejsou.  

Vzhledem k tomu, že se výzkum odehrával v prostorách základní 

umělecké školy, což je sice „kroužek“, ale děti i tady dostávají vysvědčení, 

považovala jsem za nutné dětem neustále zdůrazňovat, že v mém výzkumu 

nejsou nijak hodnoceny jejich znalosti. Jak už bylo řečeno výše, děti se 

někdy snaží odpovídat tak, jak je to podle nich správné. Ve výzkumu 

týkajícím se historie čerpali žáci a žákyně pochopitelně často ze znalostí 

Obrázek 3: Zasedací pořádek třídy 
výtvarného oboru. 

Obrázek 2: Zasedací pořádek třídy výtvarného 
oboru na odloučeném pracovišti. 
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získaných ve škole. Proto jsem se obávala, aby nebrali tento výzkum jako 

test svých školních znalostí. Snažila jsem se tak hodně chválit především 

promyšlenost a „preciznost“ zpracování tématu. 

Během práce nebo po dokončení obrázků jsem ještě provedla 

s každým žákem a žákyní krátký rozhovor k doplnění toho, co na obrázku 

nebylo nebo co jsem z něj nedokázala poznat. Děti měly vždy vlastními 

slovy popsat postavy na obrázku a co právě dělají. Podle jejich odpovědi se 

pak rozhovor odvíjel dál („Kde je maminka/tatínek/děti, když nejsou na 

obrázku?“...) 

Z rozhovorů s dětmi bylo také někdy možné vyvodit, jaké vlivy 

určovaly podobu dětských výtvorů. Především šlo o různé filmy a seriály, 

obzvlášť mezi mladšími vévodil často Večerníček. Právě rozhovory během 

samotné práce umožňovaly omezit následné rozhovory po dokončení 

obrázků. Jak se totiž ukázalo, tyto individuální rozhovory nebyly žákům 

často příliš příjemné. Navíc nebylo dost dobře možné provádět tento 

rozhovor o samotě, protože jsem jako vyučující nemohla opustit třídu.  

Vrozená dětská zvědavost způsobovala, že během těchto 

individuálních, avšak nikoliv soukromých, rozhovorů zavládlo ve třídě ticho, 

o které jsem však nijak neusilovala. Děti tak někdy měly tendenci se 

víceméně „vytahovat“ svými neotřelými nápady a fabulovat nejfantastičtější 

historky o rodině na svém obrázku nebo naopak odmítly o svém výtvoru 

mluvit. I proto se osvědčily průběžné rozhovory během práce, na takovéto 

jednání jsou žáci zvyklí z lekcí (je běžné, že učitelka obchází žáky 

a žákyně, radí jim a opravuje jejich díla) a jejich odpovědi se ukázaly být 

daleko spontánnější. 

Po celou dobu realizace výzkumu Rodina očima dětí jsem si 

vedla výzkumný deník. Zaznamenávala jsem si v první řadě zasedací 

pořádek na každé lekci. Dále pak výpovědi žáků a žákyň k obrázkům 

a v neposlední řadě i interakce mezi jednotlivými žáky navzájem. Zpočátku 

jsem se snažila zapsat téměř každé slovo, to se však ukázalo jako 

kontraproduktivní, protože jsem se soustředila na psaní a nemohla se 

věnovat dětem, tím pádem mi možná unikly i některé důležité momenty 
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v dětské tvorbě. Postupem času jsem se naučila rozeznávat, které výpovědi 

je dobré zaznamenat doslova a kdy postačí krátká poznámka. Některé děti 

navíc mé psaní poněkud znervózňovalo a neustále chtěly slyšet, co si 

o nich zapisuji. Omezila jsem tedy psaní na minimum a dělala si poznámky 

především v době přestávky, kdy se děti soustředily na svačinu a mé 

činnosti nevěnovaly pozornost. Výzkumný deník a dětské obrázky tvořily 

hlavní pramen interpretace dětských představ.  

Ve zkratce je tedy možno shrnout průběh každé lekce takto: 

zadání práce (výzkumná otázka), vypracování žáky a průběžné rozhovory, 

následné individuální rozhovory, finální označení a fotodokumentace.  

V závěru každé hodiny bylo nutné obrázky zdokumentovat. 

Originály zůstaly v ZUŠ, já jsem si pořídila kopie, případně fotografie. Tento 

kvalitativní výzkum byl tedy prováděn v pro žáky „přirozených“ podmínkách, 

nikoliv v laboratorním prostředí. Je proto nutné mít neustále na zřeteli 

zvýšenou možnost výskytu vnějších vlivů na výsledky výzkumu. I přesto se 

domnívám, že výzkum Rodina očima dětí může být přínosem nejen pro 

oblast genderových studií, ale i pro odhalení subjektivního pohledu školáků 

na různá historická období. 

 

2.2 Zázemí výzkumu 

Výzkum Rodina očima dětí byl realizován v prostředí výtvarného 

oboru základní umělecké školy. ZUŠ funguje jako „kroužek“ či mimoškolní 

aktivita, vyučuje se zde hra na různé nástroje, zpěv a výtvarná výchova. 

Výtvarný obor i celá umělecká škola mají v tomto městě56 dlouholetou 

tradici. Dnes se situace díky širokému výběru mimoškolních aktivit poněkud 

mění, nicméně dříve bylo možno říct, že každé dítě prošlo během své 

školní docházky alespoň jedním z oborů ZUŠ (ta měla každý rok cca 250-

300 žáků).V době realizace výzkumu zde na výtvarném oboru vyučovala 

MgA. Hana Bláhová, která je v současné době již v penzi. 
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 Vzhledem k zachování anonymity, nebude v práci použito jméno města, kde byl výzkum 
realizován. 



29 
 

Sama jsem výtvarným oborem prošla jako žák (necelých dvacet 

let) i jako pedagog. V současné době mi bylo nabídnuto stálé místo, které 

jsem však vzhledem ke své aprobaci (učitelství pro II.stupeň ZŠ a SŠ) 

odmítla. V letech 2009-2011 jsem zde však byla příležitostně zaměstnána 

v době pracovní neschopnosti jiné pedagožky. Žáci a žákyně mne tedy 

poměrně dobře znali ještě před tím, než byl výzkum prováděn. Nebáli se tak 

vyjadřovat své názory a obecně byli k výzkumu velmi vstřícní. 

Žáci a žákyně výtvarného oboru ZUŠ se účastní mnoha 

celostátních i mezinárodních soutěží. Jsou tak zvyklí na opravdu různorodá 

zadání práce. I při tomto výzkumu bylo zároveň nutné udržet i určitou 

„uměleckou“ úroveň vypracovaných děl, trvat na minimálních zásadách 

výtvarné tvorby. Vzhledem k tomu, že výzkum probíhal v době výuky, 

musela i činnost spojená s tímto výzkumem děti něco naučit. I proto někdy 

celková realizace dílčího zadání výzkumu trvala déle, než bylo 

bezpodmínečně nutné. Všechny práce musely odpovídat standardům 

a úrovni vyučovaného předmětu v daném ročníku. V praxi to znamenalo, že 

jsem musela dětem opravovat technické chyby (jako např. perspektiva, 

proporce lidského těla, míchání barev), tato činnost však nezasahovala do 

samotného dětského zpracování. 

Výtvarné lekce se konají v ZUŠ čtyřikrát týdně. Z toho jednou na 

odloučeném pracovišti v sousedním městě. Každé odpoledne je rozděleno 

na dvě lekce trvající 2,5h (se dvěma přestávkami). Obecně lze říci, že lekce 

konající se v dřívějších odpoledních hodinách (13,00h–15,30h) je určena 

mladším žákům (3-7 let), zatímco pozdější lekce (15,30h-18h) je pak pro 

starší žáky, eventuálně dospělé. Nicméně dětské skupiny v jednotlivých 

lekcích jsou věkově heterogenní. Děti jsou sice rozděleny do ročníků 

a lekce jsou původně naplánovány tak, aby spolu chodily vždy přibližně 

3 ročníky, ve výsledku je však možné, aby dítě chodilo kterýkoliv den 

a hodinu. Lekce se přizpůsobují časovým možnostem dětí (i rodičů), které 

jsou často poměrně omezené (děti mívají každý den alespoň jednu 

mimoškolní aktivitu). 
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Prostředí, ve kterém jsem výzkum realizovala, je jedním 

z aspektů, kterými se liší od jiných výzkumů pracujících především se žáky 

a žákyněmi základních či středních škol.57 Základní umělecká škola je 

jakýsi přechod mezi kroužkem a školním vyučováním, má svá specifika, 

která výzkum determinovala.  

 

2.3 Osobnost komunika čních partner ů 

Komunikačními partnery a partnerkami výzkumu byly děti mezi 

šesti a patnácti lety, navštěvující výtvarný obor ZUŠ. Během realizace 

předvýzkumu se ukázalo, že žáci mladší šesti let by nebyli vhodnými 

respondenty vzhledem k nedostatečným nebo chybějícím znalostem 

zkoumané problematiky (více v kapitole o předvýzkumu).  

Sociální skladba i rodinné zázemí dětí se velmi lišilo. Nebylo ani 

cílem výzkumu zjistit, z jakých podmínek žáci a žákyně vyšli. Město, kde byl 

výzkum realizován však není velké (cca 6000 obyvatel58), s trochou 

nadsázky by se tedy dalo říct, že se zde nic neutají. Rodiče děti z kroužků 

vyzvedávají, podílejí se na akcích ZUŠ (výstavách a koncertech) i sami děti 

na vlastní rodinu leccos nechtěně prozradí. O zázemí každého dítěte tak 

mám alespoň minimální informace (počet sourozenců, zda jsou rodiče 

rozvedeni apod.), které jsem vzala v úvahu při interpretaci jejich dílek. Jak 

ale ještě ukážu, tyto skutečnosti se v obrázcích příliš neprojevily. 

Naprostá většina žáků ZUŠ je zároveň i žáky místní ZŠ, znají se 

tak mezi sebou i ze školního prostředí. Navíc je možné předpokládat, že 

všichni žáci mají i stejné základní „vědomostní zázemí“ (nikoliv sociální) – 

prošli školou se stejným učebním plánem a mnohdy je učili stejní učitelé ze 

stejných učebnic. 

Stejně jako se liší věk dětí v jednotlivých lekcích, liší se i talent 

a nadání dítě od dítěte. Někteří starší žáci se cíleně připravují na talentové 

zkoušky na střední umělecké školy. Pro většinu jsou však výtvarné lekce 
                                                           
57

 např. bakalářská práce K.ŘezníčkovéRodina očima dětí, Pedf UK 2010. 
58

 Konkrétně k 1.1. 2012 je obyvatel 6447, zdroj: 
http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=539139. 
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pouze koníčkem. Rozdílná úroveň jednotlivých žáků a žákyň je na 

obrázcích patrná a nezávislého pozorovatele by mohla překvapit, avšak ve 

výzkumu k ní nebylo přihlíženo.  

Jak bude vidět ve výsledcích výzkumu, většinu žáků ZUŠ tvoří 

dívky. Tento jev se objevil od samého vzniku oboru, obecně je možno 

vysledovat diferenciaci většiny kroužků mezi typicky dívčí (umělecké) 

a typicky chlapecké (sportovní – fotbal, hokej).59 

Žáci a žákyně ZUŠ jsou poněkud jiná skupina než běžné děti ze 

základní či střední školy. Na kroužek chodí dobrovolně ve svém volném 

čase a tato činnost je baví, dávají si tedy na výsledcích záležet, nespokojí 

se s jakýmkoliv vypracováním daného tématu, nad úkolem více přemýšlejí. 

Právě toto zamýšlení bylo pro celý výzkum klíčové. Potřebovala jsem totiž 

od žáků a žákyň nejen výtvarné zpracování, ale i jeho okomentování (viz 

výše). Vždy jsem chtěla vědět, nejen kdo a co na obrázku je, ale i kdo tam 

chybí a proč. Ukázalo se tak, že žáci a žákyně ZUŠ jsou v daném ohledu 

ideálními respondenty tohoto výzkumu. 

 

2.4 Předvýzkum 

Než jsem přistoupila k realizaci samotného výzkumu, rozhodla 

jsem se prověřit zvolenou metodu předvýzkumem. Ten odhalil některé 

skutečnosti a problematické body, na které bude při výzkumu potřeba dávat 

pozor. 

Žákům a žákyním ve věku 4-12 let byla zadána práce na téma: 

„Jak si představuješ rodinu v pravěku?“ Už toto zadání představovalo pro 

žáky a žákyně mladší šesti let problém. Nebyli si schopni (poměrně 

pochopitelně) představit, co znamená samotné slovo pravěk. Ačkoliv jsem 

se jim snažila pomoci zpřesňováním zadání na dobu, „která byla hodně 

dávno,“ nebyli schopni jakkoliv reagovat a odmítali pracovat,60 v jednom 

případě došlo i na slzy. V závěru jsem je proto k práci nenutila a až po 
                                                           
59

 Samozřejmě existují i genderově nediferenciované kroužky – např. tenis, atletika apod. 
60

 Odmítání práce spočívalo v pouhém ignorování zadání a malování obrázků na jiná 
témata. Nejednalo se o slovní odmítnutí. 
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dokončení obrázků staršími žáky a žákyněmi jsme si vyprávěli o mamutech 

a jeskynních lidech, což už i dětem mladším šesti let něco říkalo. 

Kdybych však stejným způsobem zadávala práci pokaždé, 

naváděla bych tím už děti k určitému pohledu na danou problematiku, což 

jsem rozhodně neměla v úmyslu. Omezila jsem tedy oblast výzkumu pouze 

na žáky a žákyně starší šesti let (žáky a žákyně základní školy). 

I pro tyto starší děti jsem se však rozhodla zadání poněkud 

zpřesnit a zdůraznit, aby věnovali pozornost činnostem jednotlivých členů 

domácnosti. Bez tohoto zpřesnění děti v několika případech namalovaly 

rodinu jako na fotografii – seřazenou vedle sebe a o konkrétních činnostech 

jejich členů neuvažovaly. Neuváděla jsem však žádné konkrétní příklady 

činností, aby tím děti nebyly jakkoliv ovlivněny. Absence těchto příkladů se 

neukázala jako problém, žáci a žákyně dokázali zadání splnit i bez nich. 

Dalším poznatkem, který jsem z předvýzkumu získala, byla 

potřeba častějšího záznamu průběžných rozhovorů s žáky o jejich dílech. 

Jak už bylo uvedeno výše, následné rozhovory se neukázaly zdaleka tak 

vhodné jako rozhovory průběžné. Navíc jsem se později pokoušela 

zaznamenávat i rozhovory mezi žáky navzájem, což se však ne vždy dařilo 

(vzhledem k časovým možnostem a potřebě věnovat se více žákům 

a žákyním najednou). Někdy jsem se musela spokojit pouze s poznámkou, 

že tito žáci a žákyně spolu o tématu mluvili. 

Jak už bylo řečeno výše, předvýzkum mi ukázal i potřebu 

neustálého průběžného zdůrazňování, že v mém výzkumu nejde o znalosti 

dětí. Při předvýzkumu jsem tuto skutečnost zmínila na začátku při zadání 

práce a už po patnácti minutách jsem se setkala s první otázkou: „Mám to 

správně? Žili tenkrát dinosauři?“ apod.  

Na konci lekce věnované předvýzkumu jsem se ještě rozhodla 

otestovat porozumění dětí dalším oblastem výzkumu – rodina v antice, 

středověku a novověku. Tím jsem zjistila další úskalí, které mě donutilo 

přeformulovat svá zadání. Vhodnější než mluvit o antice se ukázal pojem 

starověk, ve výsledku jsem pak používala oba pojmy.  
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Větším problémem se však stal novověk. Tento pojem je už sám 

o sobě velmi obsáhlý, žáci a žákyně tak měli problém si pod ním cokoliv 

představit. Po zvážení možnosti toto období úplně vypustit jsem se rozhodla 

pro změnu pojmu novověk za rodinu babiček a dědečků. Ačkoliv jsem si 

vědoma, že se tyto pojmy nepřekrývají, protože prarodiče dětí ze ZUŠ se 

narodili pravděpodobně ve čtyřicátých či padesátých letech dvacátého 

století, změnila jsem původní koncepci tak, aby jí děti více rozuměli. 

Předvýzkum nicméně ukázal, že samotný výzkum je v prostředí 

ZUŠ realizovatelný, ačkoliv bude mít oproti jiným výzkumům svá specifika, 

na která je třeba brát ohled (viz výše). 
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3 Praktická část 

Jak už bylo řečeno výše, výzkum jsem rozdělila na několik částí 

podle období, která měli žáci a žákyně zobrazit. Stejným způsobem 

představím nyní i jeho výsledky. Zkoumanými obdobími byla tato: 

1) pravěk 

2) antika 

3) středověk 

4) rodiny prarodičů 

Počty obrázků z jednotlivých zkoumaných období se různí podle 

toho, kolik bylo právě na konkrétní hodině přítomno žáků a žákyň. I tak jsem 

se ale snažila zodpovědět otázku, zda je možné na obrázcích vysledovat 

nějaké společné tendence nebo shodné znaky. Zaměřila jsem se 

především na role jednotlivých členů domácnosti. Po ukončení výzkumu 

jsem všechny obrázky roztřídila, prohlédla a pro účely orientace ve 

sledovaných jevech jsem si stanovila tyto aspekty, které budu na každém 

obrázku hledat: 

1) Počet osob na obrázku. 

2) Pohlaví osob na obrázku. 

3) Prostředí, ve kterém se osoby vyskytují. 

4) Činnosti prováděné ženami a muži. 

5) Činnosti prováděné dětmi (chlapci a dívkami). 

6) Vzájemné vztahy mezi osobami na obrázku. 

Zjišťování počtu osob na obrázku pro mě bylo důležité, protože 

jsem se zajímala, jak velká zobrazená rodina je. Zda se jedná o rodinu 

nukleární nebo rozšířenou. Pokud na obrázku nějaký člen rodiny chyběl, 

dotazovala jsem se žáků a žákyň na tuto skutečnost při rozhovorech. 

Sledovala jsem také, kolik má zobrazovaná rodina dětí a jakého jsou věku. 

Chtěla jsem tak zjistit, jestli se podle žáků a žákyň s různými historickými 
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obdobími mění i velikost rodiny nebo jestli jsou počty dětí na období 

nezávislé. 

Pohlaví osob na obrázcích souviselo s činnostmi, které tyto 

osoby vykonávají. Navíc jsem i předpokládala, že se možná žákyně budou 

více soustřeďovat na ženské postavy a žáci naopak na mužské. Proto bylo 

pohlaví, respektive gender, postav důležité. 

Prostředí na obrázku tvoří jakousi kulisu. I tak mě ale zajímalo, 

zda má pro rodinu nějakou funkci. Na první pohled je zjevné, zda se rodina 

vyskytuje uvnitř nějakého obydlí nebo venku, není už však tak jasné proč. 

I to, kde rodina žije, určuje, jakými činnostmi se musí jednotliví členové 

zabývat. Ačkoliv jsem tento aspekt pojímala jako doplňkový, pomáhal mi 

doplnit si celkový obraz dětských představ. 

Klíčovým sledovaným jevem byly činnosti, kterými se zabývají 

ženské a mužské postavy na obrázcích. Sledovala jsem, jestli a jak se tyto 

činnosti mění se změnou historického období. Zajímaly mě tendence 

v genderových rolích v průběhu dějin z pohledu žáků a žákyň. Reprodukují 

děti genderové stereotypy dnešní společnosti a promítají je do svých 

představ o minulosti? Samozřejmě jsem zčásti předpokládala, že pohled 

žáků se bude poněkud lišit od představ žákyň. Stejně tak jsem se 

domnívala, že uvidím změnu podle věku jednotlivých žáků a žákyň. 

Problematika genderových rolí byla hlavním sledovaným fenoménem. 

Nejobtížněji interpretovatelné byly na obrázcích případné vztahy 

mezi jednotlivými postavami. Ty se daly málokdy rozpoznat jen ze 

samotného pohledu na obrázek, protože je také těžké je vůbec zobrazit. 

Téměř vždy bylo potřeba se na tyto interakce zeptat. Považovala jsem to za 

jakýsi doplněk k celkové představě o fungování rodiny. 

Při interpretaci obrázků jsem vycházela především z vlastních 

výpovědí žáků a žákyň. Proto i ty zde budou na několika místech ocitovány. 

(Při označování obrázků a citování žáků a žákyň neuvedu pochopitelně 

jejich pravá jména. Ta jsem změnila a děti je tak možné identifikovat pouze 

podle věku, který je také uveden.) Některé dětské obrázky budou vloženy 
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přímo do textu, abych tak na nich mohla ukázat některé zajímavé prvky 

a jevy, ale také naopak společné tendence a charakteristický pohled na 

rodinu. 

Svou pozornost jsem zaměřila především na možné odlišné 

vidění zadané problematiky ze strany chlapců a dívek. Je možné vysledovat 

některé prvky na chlapeckých obrázcích, které na dívčích nejsou a naopak? 

Zaměřují se chlapci na jiná témata než dívky (nabízí se předpoklad, že 

chlapci budou s větší oblibou zobrazovat vojáky nebo techniku)? Stejně tak 

mě zajímala i rozmanitost zpracování podle věku žáků a žákyň. U mladších 

z nich jsem měla občas problém identifikovat postavy na obrázku, někdy 

vůbec zjistit, co je na obrázku namalováno. S tímto problémem mi pomohly 

právě rozhovory s konkrétními žáky a žákyněmi. S těmi mladšími zabraly 

více času, ale i tak bylo možné dostat uspokojivé odpovědi na otázky 

a objasnit jejich pojetí. 

Vzhledem k tomu, že mou druhou aprobací je dějepis, nemohla 

jsem se alespoň okrajově nezabývat i tím, do jaké mírydětská zpracování 

odpovídají nebo neodpovídají historické realitě. To však nebylo primárním 

cílem výzkumu. I přesto jsem se každé skupiny zeptala na to, odkud 

o daném historickém období vědí. Často jsem se setkala s různými filmy 

a seriály, jejichž vliv byl na obrázcích opravdu patrný. O této problematice 

bude ještě řeč v konkrétních kapitolách. 
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3.1 Pravěká rodina 

V části výzkumu věnující se rodině v pravěku bylo získáno 

celkem 26 obrázků, 11 namalovali chlapci, 15 dívky. Věkové rozmezí se 

pohybovalo mezi šesti a patnácti lety, přičemž většina žáků a žákyň byla 

mezi sedmi a deseti lety. 

Jak už jsem popisovala v kapitole o předvýzkumu, pro mladší 

než šestileté děti byl problém si pod pojmem pravěk vůbec cokoliv 

představit. Žáci a žákyně základní školy už na tom byli v tomto ohledu lépe. 

Nedokážu posoudit, zda hrála roli samotná školní docházka (jak by 

ukazovalo toto jasné rozmezí). Školní děti jsou samozřejmě vystaveny 

v socializaci jinému kolektivu, který je ovlivňuje i třeba v tom, na jaké pořady 

se v televizi dívat (což se zde ukázalo jako důležité). Ale toto rozdělení 

mohlo být i víceméně dílem náhody a samotný fakt školní docházky v něm 

nemusel hrát roli. 

Obrázek 4: Pravěká rodina (Klára, 9 let) 
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Pravěká rodina není pro žáky a žákyně nijak zvlášť početná. Má 

průměrně tři až čtyři členy. Dívky častěji zobrazují rodinu větší než chlapci, 

najdou se ale i výjimky. Ve dvou případech se dívky naopak zaměřují pouze 

na ženskou postavu. To je však dáno naprosto praktickým faktem. Jak 

samy autorky uvádějí „chlapi mi nejdou.“ (Anna, 12 let) Nepřítomnost 

mužských postav pak vysvětlují tím, že odešli na lov. I u chlapců najdeme 

dva obrázky pouze s mužskými postavami. Absenci žen však vysvětlují 

jinými způsoby než dívky (viz dále), nehrají u nich roli vlastní schopnosti.  

Žáci a žákyně se také v naprosté většině zaměřili pouze na 

nukleární rodinu. Kromě tří ztvárnění neuvažovali o úloze starší generace 

ve fungování rodiny. Podle zběžného dotazování také s rodinami dětí jejich 

prarodiče nežijí, což však už dnes není nic neobvyklého. Žáci a žákyně, 

kteří zobrazili rodinu jako rozšířenou, byli ve věku 13-15 let a sami 

nedokázali říct, co je k tomuto nápadu přivedlo. Uvažovali však, že 

„...babička a děda jsou hrozně důležití, jenomže často umřeli moc brzo 

a nemohli učit vnoučata všechno, co uměli sami.“ (Iva, 14 let) 

Dívky zobrazují rodinu nejčastěji kompletní. Nechybí v ní otec, 

matka ani děti. Na druhé straně u chlapců mírně převažuje (6:5) rodina, kde 

některý z členů chybí, většinou děti. Výrazné rozdíly v dívčím a chlapeckém 

pojetí je možné nalézt právě ve ztvárnění pravěkých dětí. Zatímco dívky 

malovaly více než jedno dítě na obrázek, chlapci neměli většinou na 

obrázku ani jedno dítě. I u dívek se vyskytly obrázky, kde děti chyběly, ale 

byla zde naopak i vyobrazení, kde se vyskytuje větší počet dětí (i čtyři 

a více).  

Co se týče pohlaví zobrazených postav, není zde možné 

vysledovat nějaké tendence. Nedá se např. říct, že by dívky malovaly raději 

zase dívky a jiné ženské postavy (kromě výše uvedených případů) 

a naopak. Jediný menší problém byl u postav dětí. Ve velké většině se mi 

totiž nedařilo správně interpretovat jejich pohlaví, často působily poměrně 

indiferentně. Žáci a žákyně však měli jasnou představu, kdo je kdo, pouze 

já jsem zažívala trapné okamžiky, při zjišťování těchto představ. Z výsledků 

se však neukázala převaha jednoho či druhého pohlaví u zobrazených dětí. 
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Ačkoliv jsem to ani neočekávala, je třeba dodat, že žáci a žákyně 

přímo neuvažovali o jakýchkoliv homosexuálních svazcích. Jejich rodiny 

jsou výhradně heterosexuální. Na dvou obrázcích je však možné najít „dva 

kamarády, vracející se z lovu“ (Adam, 9 let), respektive „dva kamarády, 

kterým zemřely manželky a oni žijí teď spolu.“ (Lukáš, 10 let) Tito kamarádi 

považují svůj současný stav pouze za přechodný. V prvním případě za 

nějaký čas (loviště byla velmi vzdálena od obydlí) dorazí domů, kde na ně 

čekají jejich partnerky. Ve druhém případě byli oba kamarádi smutní ze 

ztráty svých manželek, proto se rozhodli žít spolu, ale jen do doby, kdy si 

oba najdou nové manželky. „To bude tak za měsíc, protože ani jeden moc 

neumí vařit, tak je to spolu nebude dlouho bavit.“ (Lukáš, 10 let) Výše jsem 

zmínila, že i dívky namalovaly v několika případech jen ženské postavy, 

respektive jednu ženskou postavu na obrázku. Tato žena čekala na 

manžela, nežila ani nespolupracovala s jinou ženou. 

Nutno dodat, že při dotazování na téma případné homosexuality 

(toto slovo však při rozhovoru nepadlo) postav na obrázcích, jsem se 

snažila být co nejopatrnější, abych tuto myšlenku žákům nepodsunula a tím 

nezkreslila interpretace již namalovaného. To se opravdu nestalo a podle 

reakcí žáků o této eventualitě ani neuvažovali, můžu však jen odhadovat, 

jestli o homosexualitě v tomto věku (9 a 10 let) vůbec něco vědí. Rozhodně 

u nich myšlenka na soužití dvou mužů nevyvolávala jakoukoliv reakci, 

pouze podotkli, že tak to u nich na obrázku není. 

Jednoznačným centrem všech obrázků je oheň („rodinný krb“), 

o který se vždy někdo stará. Většinou jsou to ženy, ale vyskytuje se 

i případ, kdy má udržování ohně na starost muž. Okolo tohoto ohně se 

vlastně vždy točí život rodiny a děj na obrázku. „K ohni – domů - se všichni 

vracejí. I tatínek s uloveným mamutem.“ (Dana, 8 let) Oheň se vyskytuje 

většinou uprostřed obrázků. Má naprosto praktickou funkci, slouží 

k přípravě jídla. Někdy jen tak hoří, ale nikdy nemá ochrannou funkci nebo 

není potřeba k vytápění obydlí. „Maminka vždycky ráno zapálí ohýnek 

a uvaří kakao k snídani.“ (Kateřina, 6 let) 
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Naprosto zřejmé ze všech obrázků napříč pohlavími i věkem je 

velké sepětí zobrazených postav s přírodou. Rodiny jsou v naprosté většině 

namalovány přímo venku, před jeskyní nebo jiným obydlím, přičemž na 

ztvárnění přírody kladli žáci a žákyně velký důraz. Příroda má pro pravěké 

lidi důležitý význam. „Všude kolem jeskyně je vysoká tráva, takže vchod je 

zamaskovaný a nemůže tam nikdo, kdo o něm neví. Tu trávu taky lidi sekají 

a používají, aby na ní spali. Je to měkčí a není jim zima.“ (Michal, 11 

let)Příroda na obrázcích je ale vždy divoká. Lidé ji neobdělávají (maximálně 

sekají) ani si zde nic nepěstují. 

 

Obrázek 5: Lov mamuta (Zuzana, 6 let) 

Stejně jako rostliny mají i zvířata na obrázcích určitý význam. 

Nikdy to však nejsou domácí mazlíčci, ani lidem třeba nepomáhají při lovu. 

Osobně jsem předpokládala, že alespoň na některých obrázcích se objeví 

pes, protože psa má ve městě, kde byl výzkum realizován, téměř každá 

rodina. Tento předpoklad se ale ani v nejmenším nepotvrdil. Nejvíce 

zobrazovanými zvířaty jsou jednoznačně mamut a tygr, což poměrně 

odpovídá historické skutečnosti. Tato zvířata jsou vždy určena k lovu 
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a k jídlu nebo jsou už ulovena. Zajímavé, i když pravděpodobně ne 

překvapivé, je, že na žádném z obrázků se nevyskytuje dinosaurus. To je 

možné přičíst lepšímu historickému povědomí respondentů (získanému 

v mnoha případech např. ze série filmů Doba ledová,61 na druhou stranu ale 

na obrázcích panuje teplé počasí, žádná doba ledová). 

Dalším aspektem, na který se výzkum zaměřil, byla činnost 

jednotlivých členů domácnosti. Zde naprosto převládlo (u dívek i chlapců) 

genderově stereotypní ztvárnění. Ženy na obrázcích žáků i žákyň převážně 

vaří či vykonávají jiné domácí práce (uklízení, praní apod.) Muži jsou 

většinou zobrazeni při lovu, případně při obraně domova před mamutem či 

tygrem. V několika případech jsou však muži zobrazeni i při „ženských“ 

činnostech – hlídání dětí, hlídání rodinného ohně a pomáhání s domácími 

pracemi. Autory těchto obrázků jsou žáci a žákyně ve věkovém rozmezí 12-

14 let. „Děti musí vychovávat oba rodiče, kluci se musí naučit lovit od táty 

a když máma třeba vaří a táta je doma, musí [táta děti]hlídat. Je to přece 

jejich táta a chůvy tenkrát ještě nebyly.“ (Karolína, 12 let) 

Ačkoliv většinový obraz rolí muže a ženy je stereotypní, chlapci 

se ukázali být poněkud kreativnějšími ve vymýšlení dalších možných 

činností, kterým by se pravěké ženy mohly věnovat. Dokonce je několikrát 

zobrazili i při typicky mužských činnostech. Jednou přímo při lovu (žena 

chce uvařit večeři, proto si musí jít ulovit mamuta) a jednou při nákupu 

palice, kterou žena použije při obraně domova před mamuty a jinými 

zvířaty, když je muž zrovna pryč. To ukazuje na samostatnou a do určité 

míry nezávislou ženu. „Musí si nějak poradit, když tam chlap není.“ (Adam, 

9 let) Takovéto obrácení činností v dívčích zpracováních není. Pro žákyně 

jsou role rozděleny stereotypně. Žáci i žákyně jen minimálně uvažují 

o volném čase pravěkých lidí. Odpočinek a relaxace jsou tématem obrázků 

jen u jednoho žáka a jedné žákyně.  

Dětské postavy jsou nejčastěji pouze jakýmsi doplňkem 

celkového obrazu rodiny. Často jsem se setkala s názorem žáků a žákyň, 

že bez dětí prostě není rodina úplná, jsou to jen dva manželé nebo partneři, 

                                                           
61

 Zjištěno dotazovým šetřením. 



42 
 

ale není to rodina, žáci a žákyně by tak vlastně (podle svého mínění) 

nesplnili mé zadání. Děti si v dívčím pojetí nejčastěji hrají, případně jsou tak 

malé, že pouze spí nebo jsou drženy rodiči. Ani chlapci se u dětí příliš 

nezaměřovali na nějaké nové činnosti. V jejich pojetí si děti převážně hrají 

(pokud na obrázku vůbec jsou), případně si povídají. 

Každá z postav na obrázcích má určité atributy, které se často 

opakují. Např. ženy mívají v ruce vařečky, hrnce apod. Muži v naprosté 

většině drží zbraně (luky, šípy nebo oštěpy, nikdy se nevyskytují palné nebo 

jiné moderní zbraně). Výjimku z tohoto tvrzení tvoří zobrazované děti. Dalo 

by se očekávat, že budou často zobrazovány s různými hračkami. Ale není 

tomu tak. Hračky se na obrázcích absolutně nevyskytují. Děti si sice občas 

hrají, jedná se však o různé hry s ostatními, či sami se sebou. Velmi často 

jsou také děti zobrazované jako batolata, tedy neschopná jakékoliv hry. 

Jak už jsem zmínila výše, interpretace mezilidských vztahů 

z obrázků byla poměrně problematická. Na obrázcích pravěké rodiny se 

jakékoliv osobní vztahy téměř nevyskytují (nejsou explicitně vyjádřeny – 

namalovány). Na doplňující dotazy pak žáci a žákyně reagovali většinou 

pokrčením ramen a tvrzeními: „Všichni se mají rádi.“ „Maminka má ráda 

tatínka a oba mají rádi svoje děti.“ Výjimkou jsou snad pouze dva obrázky 

starších žákyň (13-15 let), kde je možné pozorovat podle slov jedné z nich 

„randění mladší generace“ (Gabriela, 15 let). Žáci o ničem takovém 

neuvažovali, na jejich obrázcích se takto intimní vztahy nevyskytují. Na 

druhou stranu je však potřeba dodat, že žádný žák ani žákyně neuvedli, že 

by v jejich pravěké rodině panoval jakýkoliv nesoulad. V tomto ohledu jsou 

pro děti pravěcí lidé ideální. 

Na závěr jsem se žáků a žákyň vždy zeptala, jestli jejich obrázky 

nějak ovlivnil třeba nějaký film nebo knížka. Žáci a žákyně páté třídy ve 

všech případech uváděli, že se inspirovali hlavně ve škole, protože „to 

nedávno brali.“ Mezi filmy a seriály jednoznačně dominoval díl Večerníčku 

Mach a Šebestová, ve kterém se hrdinové dostanou pomocí kouzelného 

sluchátka právě do pravěku. A jak už jsem naznačila, děti často uváděli i 

film Doba ledová, kde hrají hlavní roli zvířata (mamut, lenochod a tygr), kteří 
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se musí postarat o ztracené lidské dítě. Okrajově se zde ukazuje i pravěká 

rodina. 

Zpracování pravěké rodiny je tedy možno označit za poměrně 

tendenční, především co se týká rozdělení mužských a ženských rolí. Do 

velké míry odpovídá toto zpracování historické realitě. Je však nutné 

podotknout, že na žádném z obrázků nenajdeme ani náznak zemědělství, 

neolitické revoluce, která byla klíčovým fenoménem doby pravěku. Pro žáky 

a žákyně je pravěká rodina malou nukleární rodinou lovců žijících v jeskyni, 

respektive v několika případech i v primitivních chatách, s jasně 

a stereotypně rozdělenýmimužskými a ženskými rolemi. Členové rodiny žijí 

v harmonickém vztahu. 

 

3.2 Starov ěká rodina 

V části výzkumu zaměřené na starověkou rodinu jsem získala 

poněkud méně obrázků než v jiných obdobích. Ukázalo se, že žáci mladší 

devíti let mají se ztvárněním svých představ problémy. Realizovala jsem 

tedy tento výzkum primárně se staršími žáky a žákyněmi, nicméně někdy 

se přidali i mladší. Celkem jsem získala 19 obrázků, 13 od dívek a 6 od 

chlapců. Mezi nimi už je občas patrná jistá vzájemná inspirace. Na 

konkrétní případy upozorním. 

Období starověku žáky a žákyně vysloveně bavilo. Zjišťovala 

jsem, proč je pro ně právě tato část atraktivnější než pravěk (dílčí výzkumy 

o jednotlivých obdobích jsem realizovala chronologicky po sobě). Podle 

jejich vyjádření, chápou antiku jako něco exotického. Představí si Řecko 

a vidí letní prázdniny, naopak pravěk v nich vyvolává představu naší krajiny. 

„Předtím jsme malovali české lidi a teď malujeme cizince.“ (Tomáš, 12 let) 

Na obrázcích respondenti zobrazili průměrně čtyři (u dívek), 

respektive tři (u chlapců) postavy, což je podobný stav jako u pravěké 

rodiny. I děti jsou na obrázcích většinou dvě nebo jen jedno. Nejde tedy 

o žádné velké či rozvětvené rodiny. Opět zde figuruje pouze nukleární 
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rodina, ale ještě upozorním na několik případů, kde žáci vyobrazili i otroky 

či služebnictvo.  

Stejně jako u pravěké rodiny jsou i ve starověku rodiny na 

obrázcích většinou celé.Dívky však v několika případech namalovaly 

i pouze ženu s dětmi. „Manžel odešel do války, nechal ženu doma s dětmi 

samotnou. Je pryč už několik let a až se vrátí, dlouho doma nebude, 

protože bude muset zase do jiné války.“ (Lenka, 15 let) Na třech obrázcích 

chybí i postavy dětí, zdůvodňováno je to tím, že „...se ještě nenarodily.“ 

(Klára, 9 let)  

Dva muži na obrázku desetiletého Tomáše jsou „kamarádi, kteří 

se chystají do armády, oblékají si brnění a přilby.“ (Tomáš, 10 let) Manželky 

nechaly doma, aby na ně počkaly, než válka skončí. Tady je vidět vliv, který 

měla na Tomáše patnáctiletá Lenka. Oba seděli vedle sebe, jako by však 

každý z nich viděl danou skutečnost (odchod muže do války) z jiné 

perspektivy. V tomto obrázku by se dal vidět také ekvivalent ke spartskému 

způsobu výchovy chlapců mimo rodinu, ve vojenském táboře. Tomáš si 

však takovou souvislost neuvědomuje. Jeho představa vychází spíše (podle 

jeho slov) z filmů a komiksů o Asterixovi, směřuje tedy k době římské, 

nikoliv řecké. 

Na rozdíl od pravěku se nyní chlapci více soustředí na mužské 

postavy a dívky naopak na ženské. Neznamená to, že by úplně opomněli 

jedno pohlaví, jen zpracování žen, respektive mužů je daleko 

propracovanější. Žáci i žákyně se velmi soustřeďují na vnější znaky 

genderové identity. Především celkový vzhled postav, u žen oblečení 

a ozdoby, u mužů nejrůznější výzbroj do boje. 

Ani na obrázcích starověké rodiny nenajdeme partnery stejného 

pohlaví. Ačkoliv na jednom obrázku jsou „dva kamarádi“, stále mají ženy, 

teď jsou ale „v práci.“ Ve starověku přitom nebyla homosexualita ničím 

výjimečným, naopak vztahy především mezi mladším a starším mužem byly 

přímo podporovány (starší zároveň předával mladšímu svou moudrost). 

O ničem takovém ale děti neuvažují. 
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Žáci i žákyně se na svých obrázcích velice soustředili na detaily, 

které by zdůrazňovaly antické prostředí – sloupy, tógy, vavřínové věnce. 

Rodiny jsou zobrazeny většinou uvnitř svých obydlí. Nevyskytuje se tady 

ale žádné jasné centrum rodiny, jako byl rodinný oheň. Někdy je rodina 

seskupena okolo stolu, většinoujsou však postavy poměrně náhodně 

rozmístěny v daném prostoru.  

Příroda nehraje v životě antického člověka velkou roli. Za okny 

občas stojí strom, okolo domu je zahrada. Pokud jsou na obrázku rostliny, 

slouží pouze na okrasu a musejí se pořádně zalévat (tuto činnost provádějí 

ženy). Z přírody neplyne lidem žádný užitek, nepěstují si žádné plodiny ani 

nečešou stromy.  

Aspekt, ve kterém je patrná vzájemná inspirace respondentů, 

jsou zobrazovaná zvířata. Zatímco v pravěku byla zvířata určená k ulovení 

a potravě, v antice můžeme sledovat psi, kočky a v jednom případě 

dokonce i koně. Tedy domácí mazlíčky, případně pomocníky člověka, 

nikoliv lovnou zvěř. Ačkoliv, jak jsem již řekla, se žáci a žákyně vzájemně 

ovlivňovali, myšlenka domácích mazlíčků se objevila ve všech odděleních, 

kde byla práce zadávána. 

Ženské postavy se již většinou nevěnují jen vaření, zaměřují se 

více na jiné domácí práce (uklízení, zalévání zahrady).„Žena vařit nemusí, 

k tomu je tady otrok, ona mu jenom říká, co by měl uvařit“ (Jan, 11 let) 

Pouze na dvou obrázcích ženy i přímo odpočívají. Muži jsou pak stejně jako 

v pravěku zobrazováni především jako bojovníci a vojáci (ekvivalent 

k pravěkým lovcům). Válka nebo služba v armádě je pro muže zaměstnání, 

ženy do práce nechodí. Děti si nejčastěji hrají, pokud na obrázcích vůbec 

jsou. Ani zde se nevyskytují žádné dětské hračky. Malý hoch si hraje 

s mečem, „aby mohl být voják, jako jeho táta.“ (Jan, 11 let) 

Žáci a žákyně ve všech případech zobrazili rodiny, které bychom 

mohli označit za městskou nobilitu nebo měšťany (ačkoliv tento pojem 

s dobou starověku nesouvisí). Na žádném z obrázků se nevyskytují 

zemědělci nebo příslušníci např. městské chudiny.  
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Výjimkou mezi obrázky je jeden, na kterém si muž „nevydělává“ 

službou v armádě, ale je „profesionální závodník“ (Klára, 9 let). Téma 

závodů se na žádném jiném obrázku nevyskytuje, žákyně se podle svých 

slov inspirovala komiksem o Asterixovi na olympijských hrách. Proto mají 

postavy vavřínové věnce a v pozadí je vidět i vůz, se kterým muž závodí. 

 Zvláštní je, jak jsou postavy na obrázcích oblečeny. V naprosté 

většině mají ženy na sobě tógy nebo jiné volné šaty, muži pak zbroj nebo 

alespoň její část, ačkoliv jsou vyobrazeni doma. Dívky na svých obrázcích 

naprosto pominuly existenci jakéhokoliv služebnictva nebo otroků. Jak už 

však bylo řečeno výše, u chlapců se ve dvou případech otroci vyskytují. Jan 

dokonce dal svému otroku výrazně černošské rysy, nedokázal však 

odpovědět, proč se jedná o černocha (např. odkud tento otrok pochází). 

„Otrok se ale nemá špatně, musí sice dělat, co se mu řekne, ale má zase 

dost volna, aby si odpočinul. Jinde jsou na tom otroci hůř, tenhle je rád, že 

si ho koupila tahle rodina a ne nějaká zlá.“ (Jan, 11 let) 

Obrázek 6: Rodina s otrokem (Jan, 11 let) 

 



47 
 

Bylo by opravdu zajímavé zjistit, odkud tento žák své informace 

čerpal, protože myšlenka kupování otroků se opravdu nikde jinde 

nevyskytla. Až potom, co byla práce ukončena, začali ostatní žáci a žákyně 

domýšlet příběhy svých rodin a dodávali jim také otroky. Obecně 

předpokládali, že čím se má rodina lépe, tím má více otroků. Otroci 

pomáhají především ženě v domácnosti, takže ta může klidně i odpočívat, 

protože otrok za ni všechnu nezábavnou práci odvede. Dalo by se říci, že 

z pohledu žáků a žákyň existence otroka umožnila ženě větší samostatnost 

a nezávislost ve výběru jejích činností. 

Je však třeba říci, že ačkoliv již žena jenom nevaří, na žádném 

z obrázků se také neúčastní veřejného života. Žáci ani žákyně se v žádném 

z případů nezmínili o možnosti, že by žena měla vlastní zaměstnání. 

Živitelem rodiny pro ně zůstával i nadále muž. Jeho často dlouhodobá 

nepřítomnost ale donutila ženu, aby se sama starala o děti, nedala jí však 

samostatnost. 

Postavy na obrázcích mezi sebou nemají žádné hlubší vztahy. 

Opět jsem se setkala s tím, že se všichni mají rádi. Vztahy jsou harmonické, 

ale do určité míry trochu promyšlenější než dříve. To je vidět na situaci 

otroka popsané výše.Ženě, čekající doma na manžela, až se vrátí z války, 

je smutno a muž jí chybí.  

Této části výzkumu se účastnil, jak již bylo vysvětleno, menší 

počet žáků a žákyň. Není však možné vysledovat výrazné rozdíly ve 

zpracování tématu různě starými respondenty. Obrázky se liší maximálně 

v propracovanosti, nikoliv však v různosti témat nebo jejich zpracování. Na 

první pohled není možné určit, zda obrázek malovalo devítileté či 

dvanáctileté dítě. Tato skutečnost je poměrně zvláštní vzhledem k tomu, že 

dvanáctileté nebo třináctileté děti (žáci šesté třídy) by se již se starověkem 

měly seznámit ve škole, zatímco mladší mohou znalosti čerpat pouze 

z jiných zdrojů. 

Tyto zdroje dětských představ byly v případě starověku o dost 

menší než u pravěku. Několik žáků a žákyň si v souvislosti s antikou 

vzpomnělo na komiks nebo seriál o Asterixovi a Obelixovi. Starší žáci 
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a žákyně uváděli ještě různé dokumentární pořady a v neposlední řadě 

i francouzský naučný seriál Byl jednou jeden člověko historii lidstva. 

Z obrázků tedy vyplývá, že žáci a žákyně vidí v době starověku 

určitou změnu a posun od doby pravěku. Žena už není svázána s rodinným 

ohněm a absence muže z ní udělala vlastně druhou hlavu rodiny. Nicméně 

žena nadále nevstupuje do světa politiky, a co se týče jejích pracovních 

činností ty zůstávají omezeny na péči o rodinu a domov. Role muže se na 

druhou stranu výrazně nemění. Jeho hlavní úlohou je boj nebo válka 

a služba v armádě. Do rodiny jsou někdy začleněni i otroci a služebnictvo.  

Z uvedených skutečností by se tak dalo vyvodit, že historické 

povědomí o starověku je u respondentů nižší než o době pravěku. Jejich 

představy se daleko méně shodují s historickou skutečností. Ženy jsou 

svobodnější, než pravděpodobně byly, nikdo netrpí nedostatkem. To je 

však pravděpodobně dáno především zaměřením školních osnov na 

politické dějiny a jakousi obecnou idealizovanou představou o antice, době, 

kdy „svítilo sluníčko, lidé se opalovali u moře a nemuseli nic dělat“ (Anna, 

12 let). Je vidět, že děti si spojují Řecko s letní dovolenou, klidem 

a pohodou, které dovolená přináší. Tento svůj příjemný pocit pojící se 

s Řeckem si žáci a žákyně možná ani neuvědomují, z jejich obrázků je ale 

naprosto zřetelný. 

 

3.3 Středověká rodina 

Tato část výzkumu ukázala, že středověk přežívá v myslích 

mnoha dětí (a možná i dospělých) jako doba známá z pohádek, doba princů 

a princezen. Nutno však říct, že tato realita je samozřejmě značně 

zkreslená a idealizovaná. I chudá Popelka si nakonec vezme prince a zlý 

knížepán bude potrestán.Není snad potřeba dodávat, že skutečnost 

středověku byla značně odlišná a daleko méně pohádková. 

V části výzkumu zabývající se středověkem bylo získáno 28 

obrázků, 20 dívčích a 8 chlapeckých. Na rozdíl od předchozích 

témat(především pravěku) bylo toto obdobípro žáky a žákyně daleko lépe 
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uchopitelné. S prací neměli problém ani ti nejmladší z nich. Mohlo to 

souvisettaké s tím, že v roce 2010 tvořili žáci a žákyně obrázky na výstavu 

o výročí svatby Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského, čemuž se 

věnovali opravdu dlouho. Zároveň se tato část výzkumu uskutečňovala 

v době, kdy městem prochází průvod Karla IV., což se děje v rámci 

každoroční rekonstrukce historických cest tohoto panovníka na Karšltejn. 

Tato akce je dětmi hojně navštěvována. I přesto je zajímavé, že se žáci 

a žákyně dokázali zorientovat i v samotném pojmu středověk. 

Žákům a žákyním jsem předem nezadávala, zda má být rodina 

z vyšších nebo z nižších vrstev. Mladší z nich se častěji věnovali vyšším 

vrstvám (princeznám a princům). Obecně je však přibližně polovina obrázků 

ze zámků a z hradů a polovina z podzámčí.  

Co se týče rozsahu rodiny, žáci a žákyně stejně jako 

v předchozích obdobích zobrazují nejčastěji rodinu nukleární. I pro období 

středověku platí, že se na obrázcích neobjevuje starší generace.V rodinách 

také většinou žádný člen nechybí, výjimky se však najdou. Dva žáci se na 

obrázcích omezili na postavy vojáků nebo rytířů. Žákyně (především ty 

mladší) se zase naopak v několika případech zaměřily pouze na postavy 

princezen. To je zatím nejjasnější rozlišení zobrazovaných témat podle 

genderu žáků a žákyň. Většinový obraz je ale stále úplná rodina. 

Počet osob na obrázcích je srovnatelný s obdobím antiky. Dívky 

mají obrázky poněkud více zalidněné (průměrně 4 postavy), v jejich 

rodinách je také více dětí, průměrně dvě. Chlapci zobrazují nejčastěji 

tříčlennou rodinu s jedním dítětem. Děti však už nejsou zobrazovány jako 

batolata, dokonce někdy ani není na první pohled poznat, že se jedná 

o děti. Téměř ve všech případech se jedná o teenagery nebo přímo 

dospělé. Ti se už také podílejí na chodu domácnosti nebo „si žijí vlastním 

životem.“ 

Žákyně se na obrázcích často zaměřily na princezny, jak už jsem 

uvedla, jakékoliv mužské postavy pak opomíjely. Ne vždy však absence 

mužských postav na obrázku znamená, že dívky malovaly princezny. 

Zvláštní je v tomto ohledu obrázek devítileté Anežky, ta ukazuje 
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rozvedenou rodinu. „Rodiče jsou rozvedení, táta žije s někým jiným, ale 

dětem posílá peníze a dárky, a tak se nemají špatně.“ (Anežka,9 let) Tento 

obrázek naopak vůbec nezobrazuje princezny nebo vyšší společnost jako 

takovou. Vlastně by se Anežčina rodina mohla nacházet klidně v jakékoliv 

jiné době. Jen zadání řadí tento obrázek do středověku. Samozřejmě jsem 

se Anežky na původ jejího nápadu zeptala, nedokázala mi to však vysvětlit. 

Jen krčila rameny a očividně neviděla důvod, proč by mělo být na rozvodu 

ve středověku něco zvláštního. (Je zajímavé, že Anežčini rodiče nejsou 

rozvedeni, inspiraci pro svůj obrázek tak patrně čerpala jinde. Ona sama 

však žádný zdroj neuvedla.) 

Žáci se ve zpracování rodin bez žen a dětí výrazně neodlišili od 

obrázků z antiky. Nesoustřeďují se však třeba na krále nebo prince (což by 

mohl být vlastně mužský ekvivalent dívčí princezny), vždy jde o postavy 

vojáků, bojovníků. Tato zobrazení by mohla souviset převládajícím 

vnímáním války a boje jako typicky maskulinních činností. Moc je jistě také 

atributem maskulinity, není však na první pohled tak jasně patrná jako 

konkrétní činnosti. 

Stejně jako v antice vysvětlují žáci nepřítomnostžen a dětí tím, že 

na ně čekají doma. Vzhledem k předchozím zjištěním, jistě není 

překvapující, že ani v době středověku se nevyskytují žádné homosexuální 

vztahy, dokonce ani jejich náznaky (jako zobrazení dvou kamarádů nebo 

kamarádek). Žáci a žákyně v následných rozhovorech uvažovali výhradně 

o vztazích heterosexuálních. 

Prostředí, ve kterém je středověká rodina zobrazena, nemá už 

tak charakteristické rysy jako ve starověku. Nejsou zde žádné sloupy nebo 

třeba gotické lomené oblouky. Ukázalo se ale, že pojem středověk 

znamená pro žáky a žákyně především hrad. Nejrůznější obrázky hradů, 

zvenku nebo zevnitř, rozhodně převládají. Mladší děti často dokonce 

začínají svůj obrázek právě namalováním hradu, okolo kterého pak 

sestavují rodinu. Starší děti už uvažují i o možnosti ukázat interiér hradu.  

Právě tyto interiéry jsou poměrně zajímavé. Především v dívčím 

pojetí. Žákyně totiž zaplnily pokoje nejrůznějšími předměty denní potřeby. 
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Nechyběly zde hřebeny, šaty, boty, šperky, zrcadla, ale ani různá dekorace 

jako např. koberce, polštářky apod. Při průběžném dotazování se ukázalo, 

že nejde ani tak o jejich ztvárnění „pokojíčku princezny,“jako spíš 

o představu, jaké by to bylo, kdyby ony samy byly těmito princeznami. 

Dívky se do práce na těchto obrázcích opravdu vžily, často s ní nechtěly 

přestat ani na konci hodiny. U chlapců podobná témata nenajdeme. I když 

i je práce očividně bavila, nedá se říci, že by se se svými postavami 

ztotožňovali. 

Kromě hradů je často zobrazovaným obydlím i prostý dům. 

V několika případech jsem se setkala se situací, kdy si až ke konci práce 

někteří žáci a žákyně uvědomili, že by mohli zobrazit svou rodinu ve vyšší 

společnosti. Toto opominutí je pak mrzelo, protože měli pocit, že „královská“ 

rodina by se jim malovala lépea že tato práce by je bavila více. Ve většině 

případů však žáci a žákyně umístili svou rodinu mezi chudší lid (zemědělce, 

řemeslníky) naprosto promyšleně a záměrně. Občas jsem se u dětí setkala 

s názorem, že obrázek s princeznami je dobrý pro menší žáky a žákyně, ale 

ti starší by měli ukázat, jak to „doopravdy“ bylo. „Chtěla jsem namalovat 

normální rodinu, ne nějaké princezny.“ (Iva, 14 let) 

I příroda hraje na obrázcích poměrně velkou roli. Především 

u obrázků rodiny z nižších vrstev, tyto obrázky je možné srovnat se 

zobrazením pravěké rodiny. Stejně tak postavy ze středověku využívají 

přírodu k obživě . Nově ale může být příroda i obdělávaná. Lidé pracují na 

poli nebo třeba pasou ovce a kozy na loukách. Kromě ovcí a koz jsou na 

obrázcích i jiná zvířata. Na hradech žijí kočky a psy a často se někde 

v pozadí vyskytuje i kůň. Právě koně podle dětí ke středověku přímo patří, 

hlavně k představě princů, princezen a rytířů, tam koně nesmí chybět. 

V činnostech jednotlivých postav na obrázcích je poznat výrazná 

idealizace a inspirace nejrůznějšími pohádkami. To ale platí jen pro 

zobrazení vyšších vrstev (princů a princezen). Na obrázcích, kde je chudší 

rodina, se ztvárnění moc neliší od předchozích období. Činnosti žen a mužů 

jsou obdobné jako např. v pravěku, dokonce ani jejich oblečení se příliš 

neodlišuje. 
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Se středověkem se na dětských obrázcích objevuje nová činnost 

mužských i ženských postav. Nyní poprvé je žáci a žákyně v daleko větší 

míře než ve starověku zobrazili také při odpočinku. Mluvím však pouze 

o rodinách z vyšších vrstev. Muži i ženy často jen tak lenoší nebo pasivně 

přihlížejí dění na obrázku. Nemusejí nic dělat, „...protože mají přece 

služebnictvo“ (Anna, 7 let). Ačkoliv i ve starověku jeden žák namaloval na 

svůj obrázek otroka, neuvažoval o tom, že by díky němu nemuseli ostatní 

členové vůbec nic dělat. Nyní je tento pohled poměrně rozšířený. 

Kromě odpočinku se ženské postavy na obrázcíchvěnují také 

vaření a jiným domácím pracím jako v předešlých obdobích. Jedná se vždy 

o rodiny z nižších vrstev. Ne vždy však žena vaří jídlo na ohni, někdy jsou 

k tomuto účelu na obrázku namalovány různé sporáky a vařiče. V jednom 

případě také žena – paní domu – dohlíží na služebnictvo, které tyto domácí 

práce provádí za ni. Jindy je celá rodina zobrazena u večeře, přičemž „jídlo 

uvařili kuchaři.“ 

Pokud muži na obrázcích neodpočívají, jsou nejčastěji v nějakém 

„zaměstnání.“ Není to však zaměstnání v dnešním slova smyslu. Jedná se 

spíš o činnost, kterou vydělávají na živobytí své rodiny. Nejčastěji jde 

o vojáky nebo rytíře. V nižších vrstvách pracují muži na poli nebo se 

nějakým jiným způsobem angažují v zemědělství. Zvláštním případemje 

muž, který vaří jídlo, zatímco „žena a děti šli shánět přísady do polévky“ 

(Michal, 13 let). 

Děti jsou nyní zobrazeny téměř na všech obrázcích. Nejsou už 

většinou batolaty, ale zapojují se do fungování rodiny. V případech, kdy je 

dítě dívka, se nejčastěji jedná o princeznu. Okolo ní se také točí celé dění 

na obrázku – princezna plave a rodiče se na ni dívají z oken, princezna jede 

na koni a rodiče sedí na trůně apod. Žáci na svých obrázcích princezny 

nemají. To ale neznamená, že by jejich děti byly výhradně chlapci. Poměr 

chlapců a dívek na obrázcích je vyrovnaný. Žáci ale zobrazují dívky při 

jiných činnostech. Nejčastěji nějakým způsobem pomáhají rodičům. To 

obecně platí i pro všechny obrázky, které ukazují rodinu z nižších vrstev. 

„V rodině musí všichni něco dělat – děti pasou ovce, máma připravuje jídlo, 
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táta s nejstarším synem kácí stromy, aby měli v zimě čím topit. Každý den 

dělají to samé, protože je pořád něco[na práci] a všichni pomáhají. Nejsou 

sice bohatí, ale peníze ani nepotřebují, protože si všechno vypěstují nebo 

třeba vezmou z přírody.“ (David, 14 let) 

Novým tématem je i večeření a setkávání se u jídla. Na 

obrázcích se mnohokrát opakuje. V několika případech se jedná 

o vzájemnou inspiraci, ale tyto obrázky se jinak objevují napříč všemi 

odděleními, kde byl výzkum realizován. Obrázek je v podstatě zaplněn 

velkým stolem, kolem nějž je shromážděna celá rodina. Někdy sedí pouze 

čelem, někdy jsou postavy zobrazeny i zády. Stůl a jídlo částečně 

nahrazuje rodinný krb či oheň, který bylo možné pozorovat na obrázcích 

pravěké rodiny. Znovu se jedná o určité centrum celého obrázku i dění 

v rodině. Zvláštností je, že pokud je rodina na obrázku z nižších vrstev a je 

vyobrazena venku, je středem opět oheň. Obdobně jako v pravěku se na 

něm vaří a celé dění je opět soustředěno ven, oproti obrázkům vyšších 

vrstev. Na obrázcích z prostředí domu nebo hradu se s ohněm nesetkáme 

(ani v krbu). 

Stejně jako v době pravěku i nyní je možné vysledovat určité 

atributy, které se pojí s činností jednotlivých postav. Nejde jen o věci, 

zároveň se jednotlivé postavy liší i svým oblečením a různými doplňky. 

K princeznám neodmyslitelně patří korunka a dlouhé šaty, rytíři jsou 

samozřejmě v brnění a v ruce drží meč. U obrázků rodin z nižších vrstev 

není situace tak viditelná. Pokud však postavy mají nějaké atributy, jde 

o obdobné věci jako u pravěké rodiny – ženy drží např. vařečky, muži 

sekyry. 

Nově se také především na dívčích obrázcích objevují i vztahy 

mezi osobami (a to často velmi blízké). Zajímavý je v tomto ohledu obrázek 

sedmileté Zuzany: „Maminka a tatínek jsou král a královna, mají se moc 

rádi a mají hodně dětí. Vždycky se všichni sejdou k večeři a tak jsem je taky 

namalovala.“ Na tomto obrázku je možné rozpoznat, jak se mají postavy 

rády, hned na první pohled. Takhle blízké vztahy nikdo jiný nenamaloval. 

Na druhou stranu jedna žákyně přemýšlela i o negativnějších vztazích mezi 
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členy rodiny. „Máma sekýruje syna, protože tu práci nedělá dobře.“ 

(Kateřina, 9 let) 

Při interpretaci obrázků jsem se také snažila sledovat věk žáků 

a žákyň. Až do tohoto období jsem nezaznamenala žádné větší rozdíly ve 

ztvárnění. Nyní jsou tyto rozdíly u dívek patrné. U chlapců jde stále 

o podobná témata, což může souviset i s menším počtem obrázků, který 

jsem měla k dispozici. Dívky se v mladším věku více zaměřovaly na 

postavy princezen. Není však možné jednoznačně tvrdit, že by se toto téma 

postupem věku úplně vytratilo. Jen u dívek okolo šesti a sedmi letnaprosto 

převládlo, později se už dívky zaobírají na svých obrázcích i jinými tématy. 

Jak se ukázalo, pojem středověká rodina znamená pro děti 

konkrétnější představu než předchozí témata. A zároveň se jednotlivé 

obrázky od sebe liší výrazněji než tomu bylo v předchozích obdobích. Už 

jen to, že si žáci a žákyně uvědomují existenci více než jedné společenské 

vrstvy je významný posun. Navíc se tyto společenské vrstvy neliší pouze 

prostředím, ve kterém jsou rodiny zobrazeny.Členové rodin vykonávají 

i úplně jiné činnosti. Zatímco v nižších vrstvách je viditelná stereotypní 

diferenciace podle genderových rolí v rodině, ve vyšších vrstvách tomu tak 

už není. Na obrázcích, kde se vyskytuje celá rodina se činnosti mužů a žen 

neliší podle jejich genderu. Jiná situace však nastává, když jsou na 

obrázcích namalováni pouze mužské postavy – vojáci. 

Muži i ženy se věnují novým činnostem oproti předchozím 

obdobím. Především jde o odpočinek a společné jídlo. I děti se nyní 

proměnily. Nejsou už jen doplňkem celkového obrazu rodiny, ale aktivně se 

zapojují do jejího fungování. 

Pravděpodobně nejvýznamnějším jevem, který bylo nyní možné 

na obrázcích vypozorovat je už výše zmíněná diferenciace témat na 

princezny a rytíře. Částečně jsem takové obrázky očekávala možná ještě ve 

větší míře, než kolik jich nakonec bylo. Žákyně se navíc do těchto postav 

princezen přímo vciťují a malují tak vlastně víceméně svou ideální rodinu. 

Vytvářejí si obraz, kde ony samy jsou v centru dění, na obrázcích, kde není 

princezna, jsou hlavními aktéry dění rodiče, nikoliv děti. Naopak je tomu 



55 
 

u chlapců, kteří se zabývají postavami vojáků a rytířů, nejde však o jejich 

ideální představu vlastního života. 

Středověk se tak od předchozích období výrazně odlišuje. Stejně 

tak byl zjevný větší zájem žáků a žákyň o toto období. V několika případech 

dokonce přesně věděli, který hrad namalovali. „Tahle rodina žije na hradě 

Zvíkov, okolo je voda, tak se můžou kdykoliv koupat. Teď se koupe 

princezna a rodiče se na ni dívají z okna, protože kdyby se topila, tak by 

mohli rychle přivolat někoho, kdo by za ní hned skočil a vytáhnul ji.“ 

(Lucie, 7 let)Kromě této osobní zkušenosti s prostředím středověku, uváděli 

žáci a žákyně jako svůj inspirační zdroj nejrůznější pohádky, jak je 

z obrázků patrné. V naprosté většině šlo o filmová zpracování, jen 

v několika případech zmínily děti i pohádkové knihy. 

 

Obrázek 7: Princezna se koupe a rodiče ji pozorují (Lucie, 6 let) 

Vzhledem k tomu, že se této části výzkumu účastnili žáci 

i žákyně od šesti do patnácti let, zajímalo mě samozřejmě také, jestli se 

zpracování mladších a starších dětí nějak výrazně liší. V předchozích 

obdobích se žádné výraznější rozdíly mezi různě starými žáky a žákyněmi 

téměř nevyskytují. Ve středověku je však tato diferenciace mezi žákyněmi 
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(nikoliv mezi žáky) patrná. Mladší z nich (cca do devíti let) se soustřeďují na 

svých obrázcích na princezny. Ostatní postavy jsou zde pouze na doplnění 

rodiny. Starší žákyně také někdy zobrazují rodiny z vyšších vrstev, postava 

princezny už není tak důležitá. Často nemá ani korunku a žákyně o ní 

nemluví jako o princezně, ale obecně uvádějí, že namalovaly např. 

královskou rodinu. 

Typická středověká rodina má tak pro žáky a žákyně dvojí 

možnou podobu. Rodina z vyšších vrstev nemá nijak výrazně genderově 

rozdělené role mezi svými členy. Muži i ženy často odpočívají nebo stolují, 

domácí i jiné práce nechávají na služebnictvu. Ženy už nejsou druhou 

hlavou rodiny, nezastupují muže, když ti jsou ve válce, nevěnují se žádné 

volnočasové aktivitě, nejčastěji prostě lenoší. U rodin z nižších vrstev je 

však situace opačná. Role muže a ženy jsou v rodině rozděleny velmi 

stereotypně – ženy vaří, muži vykonávají fyzicky namáhavější práce (např. 

štípání dřeva). Tento odlišný pohled na dobu středověku je podle mě velmi 

zajímavý a ukazuje, že s historickou skutečností doby středověku jsou žáci 

a žákyně poněkud lépe seznámeni, než tomu bylo v předchozím období. 

Děti si uvědomují existenci různých společenských vrstev a určité rozdíly 

mezi nimi. Tyto rozdíly však vidí především ve finanční situaci rodin „Tahle 

rodina musí pořád pracovat třeba na poli, jinak by umřela hlady. Na hradě 

pracovat nemusejí, peněz mají pořád dost.“ (Tereza, 10 let) 

 

3.4 Rodina babi ček a dědečků 

Téma rodina babiček a dědečků nahradilo v mém původním 

plánu výzkumu téma novověku. Jak už jsem uvedla v kapitole 

o předvýzkumu, pojem novověk žákům a žákyním nic neříkal, proto jsem 

byla nucena sáhnout po jiné variantě, protože jsem nechtěla nechat výzkum 

skončit v tak dávné minulosti jako je středověk. Rodina prarodičů se 

k tomuto účelu hodila asi nejvíce, protože určit dané období stoletím (rodina 

v 19.století apod.), se setkalo s podobným problémem jako novověk.  
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Při zadávání tohoto tématu jsem předpokládala, že žáci a žákyně 

budou vycházet z jiných předloh než v předchozích obdobích, kdy jimi byly 

především různé filmy a pohádky. Nyní měli žáci a žákyně vycházet 

z představ, jež se pojí s osobami, které osobně znají.62 Samozřejmě je 

dokonce možné, že babičky a dědečkové svým vnoučatům přímo vyprávěli 

o svém dětství, tak by mohli být dětské obrázky daleko více spojené 

s realitou než v předchozích obdobích. Nicméně při zadávání práce jsem 

tento fakt nijak nezdůrazňovala. Neupozorňovala jsem žáky a žákyně, že by 

měli opravdu vycházet ze svých znalostí o životě prarodičů. Ukázalo se, že 

většina dětí z těchto znalostí také nevycházela, jak podrobněji vysvětlím 

níže. 

V tématu rodina babiček a dědečků jsem získala 26 obrázků, 20 

dívčích a 6 chlapeckých. Ani pro ty nejmladší žáky a žákyně nebyl problém 

toto zadání splnit. To bylo dáno pravděpodobně daleko srozumitelnějším 

zadáním než v předchozích obdobích. Zároveň neměly děti ani žádné 

doplňující otázky k obrázkům, nepotřebovaly další vysvětlení. To vše se 

promítlo do daleko pestřejšího zpracování obrázků. Žáci a žákyně se sice 

někdy navzájem ve výběru témat ovlivňovali, i tak se ale nyní na jejich 

obrázcích vyskytují nejrůznější nové činnosti a aktivity a je poměrně těžké 

vysledovat určité tendence, i když i tady se najdou. 

Žáci a žákyně se nyní soustředili na menší rodinu. Průměrně 

mají na svých obrázcích jen tříčlennou nukleární rodinu a jedním dítětem. 

Maximálně se na jednom obrázku vyskytuje rodina pětičlenná (se třemi 

dětmi), ale to je pouze výjimka. Téměř ve všech případech je rodina na 

obrázku kompletní, jde celkově o ještě větší počet případů než dříve. Děti 

už nejsou batolaty, někdy jde sice o menší děti, většinou jsou to však 

teenageři. Do činnosti celé rodiny se zapojují různě, o čemž bude ještě řeč. 

Stejně jako v předchozích obdobích se na žádném z obrázků nevyskytují 

další generace ani široké příbuzenstvo. 

                                                           
62

 Při rozhovorech po ukončení výzkumu jsem zjistila, že všichni žáci i žákyně ještě mají alespoň 
jednoho prarodiče, s nímž se alespoň občas stýkají. 
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Babička nebo dědeček figurují na obrázcích právě jako děti. To 

nebylo přímo záměrem výzkumu, respektive při zadávání práce jsem 

nespecifikovala, zda má jít o rodinu, ve které babička nebo dědeček 

vyrůstali (orientační) nebo o jejich vlastní rodinu (prokreační). I přesto se 

žáci a žákyně napříč všemi odděleními, kde jsem výzkum prováděla, na 

svém ztvárnění víceméně shodli. Přitom je naprosto jasně rozděleno, že 

žáci na svých obrázcích malují dědečka, žákyně potom v naprosté většině 

případů babičky. Žáci ani žákyně se však nedrží při svém zpracování 

reality, nezobrazují např. sourozence prarodičů. Často ani nevědí, kolik 

sourozenců jejich babička nebo dědeček měli či stále mají. Při rozhovorech 

s dětmi jsem zjistila, že i pokud věděli o sourozencích prarodičů, nenapadlo 

je zahrnout i tyto členy do své představy. „No jo, na tetu Lídu jsem 

zapomněla.“ (Kateřina, 13 let) 

Z toho, co je napsáno výše vyplývá, že žáci a žákyně se liší i tím, 

jakého pohlaví jsou děti na jejich obrázcích. Vzhledem k tomu, že se často 

jedná pouze o jedno dítě, je tato diferenciace ještě zajímavější. Dívky totiž 

na svých obrázcích raději zobrazují zase dívky (babičky), chlapci naopak 

chlapce (dědečky). Na několika obrázcích, kde je dětí více, se pak většinou 

vyskytují děti obou pohlaví – chlapci i dívky. 

Žáci a žákyně umístili své rodiny ve všech případech na venkov. 

Z některých obrázků to není přímo patrné, na jiných je však vidět, jak si žáci 

i žákyně dali záležet na zpracování přírody. V dálce se často rýsují zelené 

kopce, všude je tráva a stromy, žádné další domy na obzoru. I z následných 

rozhovorů vyplynulo, že rodiny nežijí ve velkoměstech. Zahrady, pole 

a louky mají navíc pro rodinu důležitou funkci, jsou obdělávány a využívány 

k pěstování různých plodin. Tráva je sekána a seno je rodinou dále 

využíváno dále využíváno, např. jako krmení pro hospodářská zvířata. 

Téma venkovské přírody se objevilo už ve zpracování 

středověkých (a vlastně i pravěkých rodin). Nyní se však venkovská příroda 

proměnila. Ve středověku dominovala pole a práce na nich, v této době se 

však častěji setkáváme s loukami a zahradami. Zvláštní funkci mají 

i ovocné stromy, česání ovoce je jednou z často malovaných činností. 
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Kromě zaměření na přírodu, se téměř na všech obrázcích 

vyskytují i zvířata. Jde o domácí zvířata. Několikrát žáci a žákyně zobrazili 

králíky a slepice, jednou dokonce i kozu. Všechna tato zvířata mají na 

obrázcích svou funkci, nejsou pouhým doplňkem rodiny. Jednotliví členové 

rodiny se o ně starají, krmí je nebo se s nimi prostě jenom mazlí. Častým 

domácím zvířetem jsou i kočky, ty už ale nefungují na obrázcích tak, jako 

jiná domácí zvířata. Většinou pouze pasivně přihlížejí nebo spí. Zvláštní je, 

že se na žádném obrázku nevyskytuje pes. 

Rodina je opět, stejně jako v pravěku, častěji zobrazena venku. 

Většinou ji žáci a žákyně namalovali před domem na zahradě nebo na 

louce či poli. Vyskytují se ale i obrázky, kdy je rodina uvnitř domu. Ten je 

většinou poměrně skromně zařízen, nejdůležitější v místnosti je stůl 

uprostřed. Tato jedna místnost většinou slouží rodině zároveň jako kuchyně 

i ložnice, vejde se do ní všechno. Zvláštní je, že pokud se na obrázku 

vyskytuje stůl, je na něm vždy namalováno i jídlo. A to i v případech, že 

rodina není zrovna u večeře. „Maminka tam radši dala něco k jídlu, kdyby 

měl někdo hlad nebo kdyby přišel někdo na návštěvu. Taky ráda vaří, takže 

už nemá to jídlo kam dávat.“ (Helena, 7 let) 

Jak už jsem řekla, činnosti jednotlivých osob na obrázcích se 

natolik různí, že je poněkud obtížné je nějakým způsobem zobecňovat. 

Pokud tedy uvedu tyto příklady jako časté, jedná se většinou o tři až čtyři 

obrázky. Naopak některé obrázky jsou natolik výjimečné, že je potřeba jim 

věnovat zvláštní pozornost a upozornit na ně, protože ukazují kreativnější 

a možná ještě promyšlenější pohled na danou problematiku. 

Ženské postavy se nyní na dívčích obrázcích věnují především 

práci na zahradě. Nejde však vždy o tu samou práci, naopak činnosti se 

velmi liší. Ženy češou stromy, sekají nebo hrabou trávu, ale také krmí 

slepice nebo králíky. Zajímavé je, že i muži provádějí na zahradě obdobné 

činnosti. Tyto venkovní práce nejsou nijak diferencovány mezi muže a 

ženy.Jedinou výjimkou je štípání dřeva, to je pro žákyně výhradně mužská 

práce.Jako důvod uvádějí, že by to ženy nezvládly, sekyra je pro ně příliš 

těžká a ony nemají takovou sílu. Jiná situace však nastává, když je rodina 
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namalována uvnitř. Tady žákyně malují ženské postavy nejčastěji při 

vaření, jiné domácí práce se nevyskytují. Muže zobrazují žákyně 

překvapivě často při hře s dětmi. „Táta si hraje s holčičkou, musí ji hlídat, 

než máma uvaří oběd, protože jinak by se mohla spálit o sporák.“ (Klára, 

10 let) 

Pokud si muži nehrají s dětmi, jen tak odpočívají, zatímco ženy 

se věnují jiným činnostem. Oproti předchozím obdobím žákyně ani žáci 

neuvažují o tom, že by muž měl chodit do práce. Na žádném obrázku otec 

nechybí, protože by byl v práci. Někteří žáci a žákyně uvádějí přímo, že 

rodiče nepracují, starají se o domácnost a všechno, co potřebují k životu, si 

vypěstují. Zaměstnání tudíž nepotřebují a ani by ho nevměstnali do svého 

časového plánu. „Venku je pořád potřeba něco dělat. Jenom v zimě si 

můžou všichni trochu odpočinout.“ (Lucie, 12 let) Nutno dodat, že na 

žádném z obrázků není zima. Všude panuje jaro nebo léto. 

Novým tématem dívčích obrázků jsou procházky. Nejde však jen 

o procházky se psem v přírodě apod. V podtextu těchto obrázků je vidět 

vztah muže a ženy. Procházky jsou tak jakási „rande“. Tyto schůzky se 

však neodehrávají nikde jinde (v restauracích nebo doma), vždy jde 

o procházky přírodou. Příroda navíc dotváří celkovou „zamilovanou“ 

atmosféru – stromy kvetou, slunce svítí. „Babička a dědeček na procházce, 

když byli mladí.“ (Anna, 11 let) 

Chlapci se soustřeďují u ženských postav více na stereotypní 

ztvárnění. Ženy nejčastěji vaří. Jinak je tomu ale u mužských postav. 

Poměrně překvapivě se většina mužů stará o děti stejně jako na dívčích 

obrázcích. Nejde však jen o hlídání, otcové si s nimi i hrají (třeba skáčou do 

sena) nebo společně něco vytvářejí. Matky si s dětmi ani v jednom případě 

nehrají ani se o ně nestarají (a to ani na dívčích obrázcích).  

Částečně jsem očekávala, že se na obrázcích žáků objeví více 

techniky, dopravních prostředků apod. To se však nepotvrdilo. Jistý druh 

techniky se objevil pouze na obrázku osmiletého Filipa. Ten vůbec pojal 

svůj obrázek velmi originálně a nápaditě. Namaloval tříčlennou rodinu „na 

nedělním výletě“. Tato rodina stojí okolo parní lokomotivy, obdivuje ji a fotí. 
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Filip se při rozhovoru (ani při jiných hodinách) nijak netají svou velkou 

láskou k lokomotivám a vlakům vůbec, ve které ho velmi podporuje jeho 

dědeček. Z obrázku je tedy jasně vidět, že Filip opravdu uvažoval o svém 

vlastním dědečkovi, nikoliv o někom imaginárním, což je výjimka. 

Žáci a žákyně už nezobrazují děti jako batolata, mohou je tedy 

nechat, aby se také věnovaly nějaké činnosti, nejčastěji hře. Některé děti 

jsou už ale na hry příliš velké, pomáhají tedy rodičůms domácností. 

Nejčastěji se starají o domácí zvířata – krmí králíky apod. Několikrát ale 

také hrabou trávu nebo zalévají zahradu. Několikrát jsem sama měla 

problém určit, kdo z postav je dítě a kdo dospělý. Nelišili se od sebe ani 

vzhledem ani vykonávanou činností. 

Na rozdíl od předchozích období není rodina zobrazovaná 

u jídla. Stůl je sice i nadále centrem místnosti, rodina je však rozmístěna 

různě okolo, nesedí u něj. Podle žáků a žákyň, není pro tyto rodiny jídlo tak 

důležité, jako bylo třeba ve středověku. Více času jim během dne zaberou 

jiné činnosti, společné jídlo je pouze okrajové. „Někdy si každý jí, kdy chce 

a když má hlad. Třeba táta teď dosekal zahradu, tak si něco dá a pak půjde 

dělat zase něco jiného.“ (Anežka, 9 let) 

Jak jsem již řekla, činnosti, při kterých žáci a žákyně své postavy 

zobrazili, se značně různí. Není mým cílem rozebírat tady jeden obrázek po 

druhém, jsou však některá zpracování, na která bych ráda upozornila. Už 

jsem uvedla zajímavý případ Filipovy rodiny na výletě. I jiné obrázky si však 

zaslouží zvláštní pozornost.  

Už na první pohled mě zaujal obrázek jedenáctileté Hany. Dcera 

na tomto obrázku „pomáhá tátovi se včelami.“ Nejde tedy jen o zvláštní 

vztah mezi otcem a dcerou, ale také o činnost, kterou spolu provádějí. 

Ačkoliv zvířata se na obrázcích objevují velmi často, včely jsou pouze na 

tomto jediném. Obrázek vzbudil i u ostatních dětí velký zájem. Překvapilo 

mě, že téměř všichni žáci i žákyně věděli, odkud se bere med, přesto 

včelaření ani včely do svých zpracování nezahrnuli. Hana neuvádí žádný 

důvod, proč se rozhodla právě pro toto zpracování, pojala ho však velmi 
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zodpovědně. A dalo by se říct, že možná důležitější roli než rodina, hrají na 

obrázku roje včel v pozadí. 

Ačkoliv na většině obrázků jsou všichni členové rodiny nějakým 

způsobem zaneprázdněni (až na některé odpočívající mužské postavy), 

vyskytly se i dva obrázky, kde si celá rodina „jen“ povídá. Jedná se 

o obrázky dvou šestiletých žákyň, které seděly vedle sebe a velkou část 

práce tvořily vlastně spolu, navzájem se slině ovlivňovaly. Rodiny zobrazily 

„po obědě, jak si spolu povídají“ (Dana, 6 let). To, že se jedná o rozhovor 

mezi členy rodiny, jsem však zjistila až při následném dotazování, sama 

bych tyto obrázky takto interpretovat nedokázala. 

Při zpracování tématu rodiny babiček a dědečků se žáci 

a žákyně poprvé záměrně zaměřili na určité vztahy a city, které by osoby 

mezi sebou mohly mít. Nyní je také na více než jednom obrázku vidět 

dokonce různé schůzky a podle slov žákyň přímo „rande“ (jedná se o 

žákyně mezi deseti a čtrnácti lety). Na obrázcích celé rodiny se ale opět 

moc vzájemných vztahů nevyskytuje. Jak jsem již řekla, otcové si sice často 

hrají s dětmi, jedná se však spíš o určitou společnou činnost, při které 

nejsou vidět nějaké vztahy či city. Na druhou stranu není ani možné 

vysledovat jakékoliv negativní interakce mezi postavami. Naopak časté jsou 

velmi blízké vztahy lidí a zvířat. Především dětské postavy se se zvířaty 

mazlí, chovají je apod. Většinou jde o králíky, výjimkou však není ani koza. 

Nutno dodat, že v dřívějších obdobích se s žádnými domácími zvířaty 

nesetkáme. 

Přestože jsem původně předpokládala, že představa dětí 

o rodině jejich babiček a dědečků bude jasnější než v předchozích 

obdobích, ukázalo se, že tomu tak ani zdaleka není. Naopak v tomto období 

byli žáci a žákyně daleko méně schopni odpovědět na mé dotazy ohledně 

inspirace svých obrázků. Jasný odkaz na vyprávění prarodičů jsem 

zaznamenala jen málokdy. Jako kdyby po předchozích tématech výzkumu 

byli žáci a žákyně už zvyklí si svůj obrázek představit a neohlížet se na 

možné zkušenosti z vlastní rodiny. 
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Umístění rodiny na venkov ve mně evokovalo obrazy z Babičky 

Boženy Němcové. Žáci a žákyně však Babičku jako svůj vzor neuváděli. 

I když jsem se na ni přímo zeptala, jen starší si uvědomovali, že se o tomto 

díle učili ve škole. Filmové zpracování jim však neříkalo vůbec nic, Babička 

tedy určitě nebyla hlavním inspiračním zdrojem, ačkoliv se v mnoha 

ohledech dětské obrázky s Babičkou shodují. Pokud žáci a žákyně uvedli 

nějaký svůj inspirační zdroj, byly to nejčastěji pohádky a večerníčky. 

V tomto období se ukázalo jen minimální rozdělení rolí v rodině 

podle genderu zobrazených postav. Rozhodně to není možné srovnávat 

třeba s pravěkem. Kromě jasného faktu, že dívky častěji malují zase dívky 

a chlapci chlapce, není možné jednoznačně určit nějaké rozdíly 

v zobrazovaných tématech podle genderu autorů. Naprosto novým 

zobrazením však byly chlapecké obrázky, na kterých si otec hraje s dětmi. 

Nikdy dříve se takovéto interakce neobjevily, otcové maximálně malé děti 

(batolata) hlídali, nikdy si s nimi však aktivně nehráli. Mladší žáci a žákyně 

se více věnují prostředí, kde rodina bydlí, starší naopak vymýšlejí 

nejrůznější činnosti, které by postavy mohly vykonávat. 

Má očekávání ohledně výjimečnosti tohoto období ve výzkumu 

se do značné míry nepotvrdila. Jen málokdy vycházeli žáci a žákyně 

z vyprávění svých prarodičů nebo prostě jen z faktů, které o svých 

babičkách a dědečcích vědí (počet sourozenců, místo, kde bydleli). Žáci 

a žákyně brali toto období jen jako další část výzkumu následující po 

středověku. To bylo pro můj výzkum poměrně vhodné, protože tak 

vycházeli z obdobných předpokladů jako dříve.Takovou situaci jsem však 

předem neočekávala. 

Rozdělení rolí v rodině podle genderu je v tomto období 

nejvolnější ze všech částí výzkumu. Práce na zahradě a v okolí domu jsou 

rozděleny různě, často spolu členové rodiny spolupracují, např. při česání 

stromů, muži v těchto případech častěji stojí na žebříku a ženy drží košíky 

na ovoce. Muži si často hrají s dětmi, což rozhodně nelze považovat přímo 

za genderově stereotypní ztvárnění. Dalo by se však mluvit o určitém 

stereotypu matky jako toho rodiče, který se o děti stará a vychovává je, 
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a otce jako zábavného rodiče, který se dětem věnuje po návratu z práce 

a podniká s nimi nejrůznější zábavné činnosti. 

 

Obrázek 8: Máma vaří, táta skáče s dětmi do sena (Lukáš, 10 let) 

Rodiny babiček a dědečků jsou z pohledu dětí velmi 

idealizovány. Žáci a žákyně např. nikdy neuvedli nic o možnosti chudoby 

(ale ani bohatství) jejich rodiny. Stejně tak na všech obrázcích panují 

harmonické vztahy, jak mezi členy rodiny, tak mezi lidmi a zvířaty. Není ale 

jasné, odkud se tyto idealizované představy vzaly. V této části výzkumu 

jsem vzhledem k věku žáků a žákyň nepředpokládala, že by znali ze školní 

výuky historické pozadí doby, kdy žili jejich prarodiče.63 Z obrázků je však 

patrné, že děti umístily své rodiny do starší historie (řekla bych do 

18. století) než je doba okolo poloviny minulého století, kdy se jejich 

prarodiče pravděpodobně narodili. Tento fakt jistě také vypovídá něco 

o tom, jak odlišně děti chápou pojem stáří. Na tuto problematiku se ale můj 

výzkum nezaměřuje.64 

 

                                                           
63

 Samozřejmě i dvacáté století je obsaženo v látce deváté třídy základní školy, z vlastní zkušenosti 
však předpokládám, že se takto daleko ve školní výuce žáci a žákyně vinou nedostatku času 
nedostanou. V látce občanské výchovy pak téma rodiny není probíráno v takových historických 
souvislostech. 

64
 na toto téma byl uskutečněn např. výzkum: Jarkovská, L.: Nejdřív byli dinosauři a pak se 

narodila prababička aneb chvála etnografie ve výzkumu dětí, Sociální studia 2/2012. 
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4 Závěry výzkumu 

V interpretacích jednotlivých částí výzkumu jsem se už na 

několika místech dostala ke srovnávání jednotlivých aspektů v různých 

obdobích. Nyní se toto srovnávání bude dít programově. Budu hledat shody 

i rozdíly napříč jednotlivými částmi výzkumu. Ukázalo se totiž, že některé 

jevy se na obrázcích opakují a je lhostejné, v jakém historickém období se 

rodina nachází. Proberu výsledky výzkumu podle jednotlivých zkoumaných 

kategorií uvedených výše. Uvedu také svá vlastní očekávání, se kterými 

jsem výzkum začínala a která se však ne vždy potvrdila. 

Bylo by pravděpodobně zajímavé sledovat i vývoj obrázků 

jednotlivých žáků a žákyň podle toho, jaké období ztvárňují. Bohužel se 

však většina žáků a žákyň neúčastnila všech částí výzkumu. Od 

jednotlivých žáků tedy nemám kompletní sadu obrázků ze všech 

zkoumaných období. Zůstanu tedy pouze u zobecňujících výroků týkajících 

se většiny žáků a žákyň a vývoje většinových ztvárnění. 

Pro lepší orientaci ve shrnutí výsledků výzkumu zařadím do textu 

několik tabulek. Pro jejich účely budu nucena výsledky opravdu velmi 

zjednodušit, konkrétnější výsledky jsou však uvedeny již v interpretacích 

výše. Vzhledem k tomu, že se jedná o kvalitativní výzkum, v tabulkách 

zaznamenám pouze převažující výskyt daného jevu na obrázcích z určitého 

období, nikoliv jeho četnost. Tento výskyt bude zaznamenán značkou X. 
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4.1 Počet osob na obrázku 

Tabulka 1: Počet osob na obrázcích. 

Počet osob na 

obrázku 1 2 3 4 5 

PRAVĚK   X X  

STAROVĚK   X X  

STŘEDOVĚK   X X  

PRARODIČE   X   

Počty osob na obrázcích z jednotlivých období se příliš neliší. 

Většinou jde o tři až čtyři postavy. Žákyně malují rodiny většinou početnější, 

s více dětmi. Obecně lze říci, že žáci a žákyně neuvažují o příliš početné 

rodině. Alespoň v období pravěku jsem původně očekávala, že počty dětí 

budou daleko vyšší. To se však ani v nejmenším nepotvrdilo. 

Kromě několika málo výjimek jsou rodiny pouze nukleární. Žáci 

a žákyně nezobrazují širší příbuzenstvo ani starší generace rodin. Pokud už 

o možnosti soužití starší a mladší generace někteří uvažují, jsou to spíše 

starší žáci a žákyně, mladší z nich o takové možnosti ani nemluví. Na 

obrázcích také nebývá namalováno více rodin najednou. 

Malý rozdíl v počtu osob na obrázku je u rodin babiček 

a dědečků. Zde je na obrázku průměrně pouze jedno dítě. To souvisí 

s faktem, že tímto dítětem je právě dědeček nebo babička. Na něj či na ní 

se také soustřeďuje pozornost všech postav na obrázku. Ačkoliv prarodiče 

mohou mít ve skutečnosti sourozence, žáci a žákyně o nich na svých 

obrázcích neuvažují. Do obrázků rodin babiček a dědečků promítají více 

své vlastní představy (jako do obrázků z předchozích období) než realitu. 



67 
 

 

4.2 Pohlaví osob na obrázku 

Obrázky jsou většinou genderově vyvážené. Počet mužů a žen 

je v rovnováze. Pokud na obrázcích chybí matka nebo otec, je to racionálně 

zdůvodněno. Muž pracuje nebo je ve válce. Žena zemřela nebo čeká doma. 

Dívky sice viditelně více propracovávají ženské postavy, muže však na 

obrázcích většinou neopomíjejí. 

Změna nastává v období středověku. Zde se objevuje naprosto 

zřetelná diferenciace témat na dívčí a chlapecká. Ačkoliv většinové 

ztvárnění zahrnuje stále kompletní rodinu, v mnoha případech dívky 

a chlapci ve svých ztvárněních liší. Především mladší žákyně se v mnoha 

případechomezují na svých obrázcích pouze na postavy princezen. 

U chlapců naopak v několika případech dominují rytíři a vojáci. Vojáci se 

sice objevili i na obrázcích ze starověku, nyní je však můžeme najít na 

obrázcích v daleko větší míře. Ani v jiných zkoumaných obdobích 

neexistuje podobné rozdělení ztvárnění na typicky dívčí a typicky chlapecká 

pojetí rodiny. 

Dětské postavy jsou na obrázcích poměrně rovnoměrně 

rozděleny na chlapce a dívky. V mnoha případech vypadají sice děti na 

první pohled indiferentně, podle rozhovorů s žáky a žákyněmi jsem však 

mohla zobrazené děti identifikovat. V případech, kdy je rodina čtyřčlenná, 

jsou děti v naprosté většině chlapec a dívka. 

Až rodina babiček a dědečků inspirovala žáky a žákyně 

k důraznějšímu zamyšlení nad pohlavím zobrazovaných dětí. Jak jsem již 

uvedla, žákyně si představovaly rodinu, kde dítětem byla jejich babička, 

žáci naopak zobrazovali dětství svých dědečků. Na těchto obrázcích je také 

jasně patrný obrat k zájmu o činnost dětí, která je často podstatnější než 

činnosti dospělých. Dříve byly „doplňkem“ rodiny děti, nyní není výjimkou, 

že rodinu jen formálně doplňují rodiče.  

Je třeba dodat, že se na obrázcích jen minimálně vyskytují pouze 

osoby stejného pohlaví. Pokud tomu tak je, jsou to vždy jen kamarádi. 
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A v těchto několika případech jsou to vždy žáci, kdo zobrazuje na svých 

obrázcích kamarádící se muže. Jestliže se na jedno pohlaví zaměřují dívky, 

jde vždy o obrázky osamocených žen, případně žen a dětí. Na žádném 

z obrázků ani při rozhovorech s žáky a žákyněmi se nevyskytl žádný 

náznak úvah o možné homosexualitě zobrazovaných postav. A to ani 

v jednom ze zkoumaných období. 

 

4.3 Prost ředí, ve kterém se osoby vyskytují 

Tabulka 2: Prostředí a centrum obrázků. 

prost ředí centrum obrázku 
Prost ředí na 

obrázku interiér exteriér oheň stůl 

PRAVĚK  X X  

STAROVĚK X    

STŘEDOVĚK X X  X 

PRARODIČE  X   

 

Z tabulky č. 2 je zjevné, že ve většině případů se rodina žáků 

a žákyň nachází v exteriéru, tedy někde venku. Nejčastěji jde o okolí domu, 

který je na obrázek také zahrnut. Někdy je toto umístění rodiny ven 

zdůvodňováno prostým faktem – „namalovat přírodu je jednodušší než 

namalovat dům zevnitř.“ (Karolína, 12 let) Jedinou výjimkou je doba 

starověku, zde převažuje umístění rodiny do interiéru.  

Specifickým obdobím je doba středověku, kde je možné najít 

rodinu jak venku, tak uvnitř obydlí. Tímto obydlím je přitom velmi často 

hrad. Tyto hrady mají znatelná cimbuří a není možné si je splést s běžným 

domem. Hrady bývají na obrázcích přítomné i v pozadí. Dotvářejí tak 

prostředí středověku, princezen a rytířů, ke kterému hrad podle dětí 

neodmyslitelně patří.  
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Zajímavé je také sledovat, zda se na obrázcích vyskytuje nějaké 

centrum, okolo kterého se točí celé dění. Ne vždy je možné takové centrum 

najít (v tabulce č. 2 v takovém případě není vyznačena ani jedna 

z možností), někdy jsou postavy na obrázcích rozmístěny na nejrůznějších 

místech bez vztahu k nějakému společnému objektu. Avšak v době pravěku 

je jednoznačným centrem většiny obrázků žáků i žákyň oheň. Tento rodinný 

oheň musí být udržován, což je většinou práce pro ženy.  

Pro dobu středověku je pak typickým centrem obrázků stůl. Muži 

i ženy jsou často zobrazováni při jídle, které se právě u stolu odehrává. Je 

zvláštní, že obě tato centra úzce souvisí s jídlem. Kolem ohně i ke stolu 

rodiny v různých dobách usedají, aby se společně najedly a strávily nějaký 

čas společně. Ve zbývajících dvou obdobích (starověk a doba babiček 

a dědečků) není možné určit převládající centra dětských obrázků. 

Při interpretaci dětských obrázků jsem si všímala také funkce 

přírody v životě rodin. Ta totiž prošla v průběhu jednotlivých historických 

období také určitou proměnou. V pravěku žijí rodiny v symbióze s okolní 

přírodou, berou si z ní, co potřebují, ale sami ji neobdělávají. Pro 

starověkou rodinu je příroda tvořena zahradou, v ní jsou různé květiny, 

které potřebují zalévat, zahrada má tak pouze okrasnou funkci. Ve 

středověku je pro rodiny z nižších vrstev příroda také zdrojem obživy stejně 

jako v pravěku. Nyní ji však lidé i aktivně obdělávají a proměňují (např. 

kácejí stromy). Příroda je obdělávaná a využívaná i v době babiček 

a dědečků. Na obrázcích je téměř vždy možné vidět rodinu při práci na 

zahradě. Postavy sekají či hrabou trávu nebo třeba češou ovoce ze stromů. 

Obecně lze také říci, že žáci a žákyně malovali rodinu v naprosté 

většině v českém či středoevropském prostředí. Jedinou výjimkou je období 

starověku, které je pro některé žáky a žákyně spjato s představou dovolené 

u moře, tyto obrázky tedy ukazují poněkud exotičtější prostředí. 

 

4.4 Činnosti provád ěné ženami a muži 
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Pro účely tohoto shrnutí jsem nerozlišovala žáky a žákyně, ale 

zaznamenala jsem pouze četnost výskytu jednotlivých činností, protože ve 

zobrazování činností vykonávaných muži a ženami nebyl rozdíl vzhledem 

k tomu, zda obrázek malovala dívka či chlapec. Podrobnější rozbory jsou 

navíc uvedeny v jednotlivých kapitolách, nyní bych se už pouze opakovala. 

Tabulka 3: Činnosti ženských postav na obrázcích. 

Činnosti ženských 

postav 
vaření 

jiné práce 

v domácnosti či 

na zahrad ě 

odpo činek 

PRAVĚK X   

STAROVĚK  X  

STŘEDOVĚK X X X 

PRARODIČE  X  

Z výše uvedené tabulky č. 3 je patrné, že ženské postavy na 

obrázcích žáků i žákyň vykonávají nejčastěji činnosti, které bývají 

stereotypně připisovány ženským genderovým rolím. Mezi „jiné práce 

v domácnosti či na zahradě“ jsem zahrnula různé druhy činností, jako např. 

uklízení, zalévání, hrabání trávy, ale také hlídání dětí. Vaření jsem uvedla 

jako samostatnou kapitolu, protože v době pravěku se opravdu jednalo 

o naprosto převažující pojetí ženské role. Ženy nevykonávaly jiné domácí 

práce, opravdu vařily. V takové míře se vaření jako ženská činnost 

nevyskytuje v žádném dalším období. 

Zvláštním obdobím z hlediska činností postav na obrázcích je 

středověk. Vaření a domácí práce nejdou příliš dohromady s představou 

princezen, proto se u obrázků rodin z vyšších vrstev často vyskytuje téma 

odpočinku a relaxace. U obrázků nižších vrstev je stále převažující ženskou 

činností vaření a starost o domácnost. 
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Tabulka 4: Činnosti mužských postav na obrázcích. 

Činnosti 

mužských postav 
lov/boj 

práce 

v domácnosti či 

na zahrad ě 

odpo činek 

PRAVĚK X   

STAROVĚK X   

STŘEDOVĚK X X X 

PRARODIČE  X  

I mužské činnosti zobrazují žáci a žákyně převážně stereotypně. 

Lov je především záležitostí pravěku, kdy muži loví mamuty či jiná 

prehistorická zvířata, která slouží k obživě rodiny. V dalších obdobích je boj 

(či služba v armádě) brán jako jakési mužské zaměstnání. Tímto způsobem 

muži také vlastně vydělávají na obživu vlastní rodiny. 

Spolu s jiným zobrazováním mužských i ženských postav ve 

středověku souvisí i jiné činnosti. Muži z vyšších vrstev jsou často rytíři, 

případně i králové. Věnují se tedy buď službě v armádě, nebo na obrázcích 

prostě odpočívají stejně jako postavy ženské. U nižších vrstev pak muži 

pracují v zemědělství, kácejí stromy nebo se snaží jiným způsobem 

zabezpečit pohodlný život rodiny. 

Z výše uvedeného vyplývá, že ženské a mužské role jsou pro 

žáky a žákyně většinou jasně rozdělené. Ženy se starají o domácnost, 

zabezpečují její chod a vaří, muži zabezpečují vlastní přežití rodiny – starají 

se o přísun jídla a peněz. Takové rozdělení v podstatě odpovídá 

genderovým stereotypům panujícím v naší společnosti. 
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4.5 Činnosti provád ěné dětmi (chlapci a dívkami) 

Vzhledem k tomu, že až na poslední zkoumané období není na 

obrázcích žáků a žákyň patrná důležitost diferenciace dětí na chlapce 

a dívky, ani já jsem tuto přehledovou tabulku nedělila a popisuji chlapce 

i dívky dohromady.  

Tabulka 5: Činnosti dětí na obrázcích. 

Činnosti 

provád ěné dětmi 
spánek hra 

pomoc v 

domácnosti 

PRAVĚK X X  

STAROVĚK  X  

STŘEDOVĚK   X 

PRARODIČE   X 

V pravěku a starověku nemají dětské postavy na obrázcích 

žádnou důležitější funkci. Spí nebo si hrají, ale často není ani možné 

rozeznat, zda se jedná o chlapce či dívky. Až ve středověku dostávají děti 

jasnější obrysy. Obzvlášť to platí pro postavy princezen, ty je možné 

jednoduše identifikovat. V rodinách nižších vrstev je však situace obdobná 

jako v pravěku. 

Nejdůležitějšími se postavy dětí stávají při ztvárnění rodin 

babiček a dědečků. Právě babičky a dědečkové jsou těmito dětmi. Žáci 

a žákyně tak daleko více promýšlejí, co budou dětské postavy na jejich 

obrázcích dělat. Nejčastěji jde o různé práce na zahradě a obecně o pomoc 

rodičům s udržováním chodu domácnosti. 

Osobně mě překvapilo, že žáci a žákyně nepromýšleli více různé 

dětské hry nebo hračky. Očekávala jsem, že právě do dětských postav 

promítnou žáci a žákyně své vlastní každodenní zkušenosti, vždyť jsou také 

dětmi. S žádnou promyšlenější hrou jsem se ale na obrázcích nesetkala. 

Důležitým faktem však je, že děti se vyskytují na naprosté většině obrázků 
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ze všech zkoumaných období. Jak už jsem podotkla výše, přítomnost dětí 

dělá podle většiny žáků a žákyň z manželů „opravdovou“ rodinu.  

 

4.6 Vzájemné vztahy mezi osobami na obrázku 

Vztahy a city mezi osobami se na obrázcích ztvárňují vždy 

obtížně. Jak se ukázalo, ani žáci a žákyně se na toto téma nijak zvlášť 

nezaměřovali. Ani při následných rozhovorech děti samy nemluvily o 

vztazích v jejich namalované rodině. Při následném dotazování bylo zřejmé, 

že žáci a žákyně o problematice mezilidských vztahů nijak zvlášť 

neuvažovali.  

Výjimku tvoří v každém období několik obrázků starších žákyň, ty 

se ukazují jako poněkud citlivější k vztahům mezi mužskými a ženskými 

postavami. Na svých obrázcích malují dívky v několika případech schůzky 

či „rande“. Tato témata jsou však na obrázcích zobrazena jen okrajově, 

nikdy nejsou součástí hlavního dění. Situace se mění až na obrázcích rodin 

babiček a dědečků. Zde jsou ztvárnění romantických schůzek poněkud 

častější. 

Obecně ale ze všech obrázků i rozhovorů vyplynulo, že vztahy 

mezi postavami na obrázcích jsou vždy dobré. Nikdy se nejedná o žádné 

hádky ani nesnášenlivosti v rodině. Všechny vztahy jsou harmonické a řekla 

bych idealizované. Pouze na jediném obrázku je vidět rozvedená rodina. 

Ani v té však nepanují žádné spory. 

 

4.7 Závěrem 

Hlavním cílem výzkumu Rodina očima dětí bylo zjištění dětských 

představ o proměnách rodiny v různých historických obdobích, se zvláštním 

zaměřením na činnosti a genderové role jednotlivých členů rodiny. Rodina 

a její fungování není hlavním tématem učebnic dějepisu, ačkoliv dnes se již 

obecně klade větší důraz než dříve na tzv. dějiny všedního dne. Je tedy na 

žácích a žákyních, aby si sami udělali představu o tom, jakým způsobem se 
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rodina v průběhu dějin měnila. Inspirují je přitom nejenom nejrůznější filmy 

a seriály, ale svou roli mají jistě i podvědomé stereotypy o fungování rodiny 

v současné době. Žáci a žákyně často ani nejsou schopni definovat, 

z jakých vzorů jejich představy vycházejí, přesto se v určitých aspektech 

shodnou.  

Do těchto dětských představ jsem se pokusila nahlédnout 

pomocí výzkumu Rodina očima dětí. Z výsledků vyplynulo, že žáci i žákyně 

jsou ve svých vyobrazeních poměrně konzervativní. Práci na výzkumu, 

o němž byli předem informováni, brali velmi zodpovědně. Možná i proto 

upustili od jakýchkoliv nesmyslných ztvárnění, na své obrázky neumísťovali 

žádné mimozemšťany ani techniku z daleké budoucnosti (což jsou oblíbená 

témata některých žáků). Nepopustili uzdu své fantazii, možná se částečně 

snažili odhadnout, co od nich chci vidět či slyšet (při rozhovorech), a tomu 

se co nejvíce přiblížit. To však není možné jednoznačně prokázat. 

Z výsledků výzkumu obecně vyplynulo, že ženy jsou stále 

nejčastěji viděny v domácnosti, nikoliv v zaměstnání. Jejich hlavní činností 

je vaření nebo jiné domácí práce. Muži jsou pak pojímáni jako živitelé 

rodiny, jejich hlavní funkcí je nějakým způsobem zabezpečit ostatní osoby 

na obrázcích. To odpovídá i dnešnímu genderově stereotypnímu rozdělení 

společnosti na sféru domácnosti, kde dominují ženy, a veřejnou sféru 

určenou pro muže. 

Ukázalo se rovněž, že žáci a žákyně nevidí velký rozdíl ve 

fungování rodiny podle toho, ve kterém období rodina žije. Druhy činností 

jednotlivých členů se často opakují, přesto se pochopitelně najdouvýjimky. 

Obecně se však dá říci, že hlavním rozlišovacím znakem mezi rodinami 

např. z pravěku a středověku je prostředí, ve kterém jsou namalovány. 

Pravěká rodina bydlí v jeskyni, je shromážděna okolo ohně a loví mamuty. 

Starověká rodina má okolo sebe antické sloupy. Středověká rodina jsou 

často princezny a rytíři, kteří sídlí na hradě. Nebo se jedná o sedláky 

věnující sepráci na poli. V obou případech se rodiny shromažďují kolem 

stolu. Babičky a dědečkové se starají o domácí zvířata nebo pracují na 
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zahradě. Bez těchto okolností by se obrázky mohly v mnoha případech 

zaměnit.  

Nejvýrazněji se od ostatních odlišovala středověká rodina z vyšší 

společnosti. Ta v podstatě popřela vše výše řečené. Postavy zde nevaří ani 

nepracují, ženy i muži především odpočívají. Toto ztvárnění nezapře vliv 

různých pohádek, ať už zfilmovaných či knižních. Ačkoliv i v jiných 

obdobích se žáci a žákyně inspirovali různými filmy nebo večerníčky, nikdy 

nedosáhla tato inspirace tak vysoké míry. Je tak vidět, že i v dnešní 

moderní době plné nových technologií, zanechávají v dětech nejhlubší 

stopu stále klasické pohádky umisťované často do jakéhosi ne zcela jasně 

definované minulosti, která v mnohých filmových zpracováních eklekticky 

míchá rysy evropského středověku a novověku. 

Z výzkumu Rodina očima dětí, respektive z obrázků a rozhovorů, 

vyplynula jasná tendence žáků i žákyní reprodukovat stereotypní představy 

o rozdělení ženských a mužských rolí v rodině. Přestože už se tyto role 

mohou v dnešní rodině proměňovat a rozdíly mezi nimi se mnohdy stírají, 

děti vidí v předchozích obdobích stále jasnou linku mezi ženskou 

a mužskou rolí v rodině. 

Tento výzkum by mohl být přínosem především pro oblast 

genderových studií. Komunikačními partnery ve výzkumu byly děti, jejichž 

pohled na historickou skutečnost se od pohledu dospělých může lišit. Navíc 

lze tento výzkum využít i pro zjištění, jakým způsobem žáci a žákyně 

reprodukují znalosti poskytované školním vyučováním a společností 

obecně. Děti nám tedy mohou ukázat představy a stereotypy někdy silně 

zakořeněné v naší společnosti, které si však jako dospělí často ani 

neuvědomujeme. 
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