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Abstrakt 

 

Prostřednictvím procesu socializace si děti osvojují představy o tom, jak by se měli 

chovat, vypadat a jaké charakteristiky by měli ideální muži a ženy mít. Jedním ze 

socializačních faktorů, které na děti skrytě působí, jsou pohádkové příběhy. Tradiční 

pohádky mohou v dětech podporovat genderově stereotypní vnímání světa. V pohádkách 

jim jsou představovány tradiční genderové role, které ovlivňují budování vlastní 

genderové identity. Dívky jsou v pohádkách zobrazovány pouze jako krásné, hodné a 

pasivní postavy, zatímco mužské postavy jsou statečné, chytré a aktivní. Pokud je pohádka 

v rozporu se strukturou příběhu, kterou předškolní děti znají, reagují na ní odmítavě nebo 

role pohádkových postav přetvářejí tak, aby byly v souladu s příběhy, které znají. Děti se 

rády identifikují s hlavní postavou v pohádce, jejím prostřednictvím dítě přijímá, morální 

vzorec, způsob myšlení a jednání. Pro děti je při identifikaci důležité, aby daná postava 

byla kladná a zpravidla stejného pohlaví/genderu jako dítě. Genderově nestereotypní 

pohádky se u dětí nesetkávají s velkým úspěchem, protože dětem nabízejí alternativní 

vzory a možnosti odlišného prožívání příběhu spolu s hlavní postavou. Pokud mají být 

genderově netradiční pohádky dětmi přijaty, musí být podpořeny genderově netradiční 

tendence i z jiných sociálních oblastí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

By force of socialization children acquire the information about the right look and 

behavior which should have the ideal men and women. Fairy tales present one of the 

socializing factors which latently affect children. Traditional fairy tales may support a 

gender stereotyped perception of the world in children. Fairy tales present traditional male 

and female roles and this conception could influence building their own gender identity. 

Girls are in fairy tales described as beautiful, nice and passive characters whereas male 

characters are brave, clever and active. If a fairy tale is inconsistent with their established 

models stemming from past experiences, pre-school children refuse this version or change 

the roles of main characters so they were in accord with the stories they know. Children 

often identify themselves with the main characters in fairy tales. By way of identification 

they accept moral values, way of thinking and behavior. When children identify 

themselves with some characters it is important for them that the character is positive and 

the same gender as the child is. Non-gender-stereotyped fairy tales are usually 

unsuccessful by children because they offer them alternative standards and opportunities 

for a different way to experience the story with the main character. If the non-gender-

stereotyped fairy tales should be accepted by children it must be supported from other 

sources of socialization as well. 
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ÚVOD 

 

Ve své bakalářské práci bych chtěla navázat na studenta pedagogické fakulty, který se 

zabýval studiem reakcí jednotlivců předškolního věku na pohádky s genderově 

netradičními prvky. Podobný výzkum zrealizovala i australská spisovatelka Bronwyn 

Davies, která zjistila, že dříve vštípená struktura tradičního příběhu, zabránila dětem, aby 

si nové pohádky oblíbily.  

 Podle teorie Sandry Bem jsou v každé společnosti jasně vymezeny představy o 

tom, jak by se měli její členové chovat, jednat a vypadat. Jedinec pak tyto představy 

přijímá za své prostřednictvím procesu socializace. Ta probíhá nejen za pomoci přímého 

působení sociálních institucí, ale jedinec takové vlastnosti přijímá i vlivem skrytých 

sdělení a ponaučení, které Bem nazývá metasděleními. Na děti tyto signály působí již od 

narození a to prostřednictvím odlišného dětského oblečení, hraček, knížek a v neposlední 

řadě i prostřednictvím rozdílného způsobu, jakým spolu dospělí jednají navzájem i 

s dětmi. Právě pomocí pohádek se děti seznamují s genderově stereotypními rolemi, které 

mužské a ženské postavy vykonávají. 

 Cílem bakalářské práce je zjistit a porovnat postoje sourozenců předškolního věku 

na pohádky s genderově netradičními prvky. Zjistit, zda jsou děti schopné identifikovat se 

s takovými pohádkovými postavami, které jsou v porovnání s těmi, o kterých často 

slýchají, odlišné. Zároveň se práce zaměří i na reakce a odpovědi sourozenců, kteří 

v rámci své rodiny prošli relativně stejným socializačním procesem. 

 Toto téma jsem si vybrala proto, že jako pro každého jsou pro mě pohádky spojeny 

s etapou dětství a pocity jistoty a bezpečí. Při každodenním předčítání pohádek dětem, si 

často ani neuvědomujeme, jaké klady dítěti pohádky přináší. V jeho duševním i sociálním 

vývoji mají nepostradatelnou hodnotu. Kromě těchto positiv však seznamují děti se 

stereotypními mužskými a ženskými rolemi, které pak děti považují za přirozené a 

neměnné. Vzhledem k tomu, že díky své matce, která pracuje v mateřské škole, vnímám 

rozdíly mezi dnešními předškoláky a svou generací k jednotlivým tradičním pohádkám, 

rozhodla jsem se zjistit i jejich názory na genderově nestandardní pohádky.  

 První část je teoretická. Její první kapitola nás seznamuje s průběhem socializace 

dítěte v předškolním věku. Popisuje proces získávání a upevňování příslušného chování, 

sociálních rolí a vývoj emočního prožívání.  
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 Druhá kapitola se zabývá otázkou genderu v dnešní společnosti. Popisuje vznik a 

vývoj genderové identity a proces, kterým se dítě stává chlapcem nebo dívkou. Pokouší se 

popsat všechny faktory, které na tento proces mají vliv a seznamuje nás s vědeckými 

teoriemi, které se odlišným způsobem snaží vysvětlit proces získávání genderové identity. 

Jako jedním z faktorů, který skrytě působí na socializaci dítěte, jsou uvedeny dětské 

knížky, především pohádky.  

 Třetí kapitola se dále zaměřuje na vznik a vývoj pohádek jako literárního stylu a 

posléze na jejich význam, který mají pro zdravý vývoj dítěte. Dále zjišťuji, jaké informace 

děti získávají díky pohádkám, které jim pomáhají orientovat se ve světě. Mimo jiné je 

seznamují s morálkou a normami chování, jejichž dodržování je ve společnosti očekáváno 

a odměňováno. V závěru jsou zdůrazněny genderové stereotypy, které se v pohádkách 

vyskytují a ovlivňují děti. 

 Druhá část je praktická a podává informace o výzkumu provedeném v jedné 

mateřské škole. Pro zpracování tohoto výzkumu byla vybrána kvalitativní strategie, 

protože informace budou získány od malého počtu jedinců a k výsledku výzkumu není 

třeba statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace. Snaží se odhalit podstatu 

zkušeností dětí s určitým sociálním jevem. Výzkumu se zúčastnilo pět párů sourozenců, 

jejichž věkový rozdíl nepřekročil hranici jednoho roku. Každému dítěti byla individuálně 

předčtena nejdřív pohádka s genderově stereotypními prvky, která nepřesahovala délku 

pěti minut proto, aby dítě udrželo pozornost. Na závěr byl s dítětem proveden 

polostrukturovaný rozhovor, při němž byly jeho odpovědi nahrávány na diktafon. Jiný den 

pak byla dítěti předčtena pohádka druhá, genderově netypická. Obě pohádky byly sepsány 

za účelem tohoto výzkumu. Děti je tedy nemohly už dříve slyšet a byly sestaveny tak, aby 

byly dějově identické. Sám průzkum se zaměřil na to, jak děti netypické postavy vnímají, 

jestli jejich vlastnosti převádějí do reality a zda jejich reakce na pohádkové postavy 

ovlivňují genderové role, které vidí u svých rodičů. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Socializace a emoční vývoj předškolního dítěte 

Má práce je zaměřena na děti a jejich genderovou socializaci. Následující kapitola proto 

charakterizuje proces socializace předškolního dítěte. Socializace osobnosti probíhá po 

celý život člověka prostřednictvím lidí, s kterými se dostává do kontaktu a vlivem 

prostředí, ve kterém se nachází. V rámci tohoto procesu se dítě začleňuje do společnosti a 

přijímá tak normy chování, které jsou pro danou kulturu důležité. Socializace působí na 

utváření jeho vlastností, názorů i životních cílů. Rozhodujícím způsobem ovlivňuje jeho 

sebepojetí a seberealizaci. (Helus, 2007) 

 

 Jedna z vlastností, která zaručeně charakterizuje malé děti, je jejich upřímnost. 

Nedělá jim žádný problém říct, že je někdo tlustý nebo že páchne ve společnosti jiných 

lidí. Je to proto, že nejsou podrobovány sociálnímu tlaku a nemají dosud osvojené normy, 

které v dané společnosti platí. Lidé, vyskytující se v jejich blízkosti jsou k nim spíše 

shovívaví, ale toto období se brzy přemění do období socializace. V dnešní společnosti 

dochází k socializačnímu tlaku na dítě spíše pozvolna a postupně, většinou kolem třetího 

roku života a pokračuje po celou dobu předškolního období (Langmeier, Krejčířová, 

1998). V rodině probíhá tzv. primární socializace. Rodinné prostředí zásadním způsobem 

ovlivňuje rozvoj dětské psychiky, zároveň je pro dítě citovým zdrojem jistoty a bezpečí 

(Vágnerová, Krejčířová, Svoboda, 2001). V rámci rodiny se realizuje první kontakt dítěte 

se společností a kulturou. Díky své rodině dítě rozvíjí své vztahy k sobě samému, druhým 

lidem i širšímu sociálnímu okolí (Hellus, 2007). Později dítě prochází tzv. socializací 

sekundární, v níž sehrává významnou úlohu škola, kde dítě přichází do styku se svými 

vrstevníky a buduje si zde první přátelství (Nakonečný, 2009). 

Socializační proces zahrnuje tři vývojové aspekty: 

 

 Vývoj sociální reaktivity tj. vývoj bohatě rozvinutých emočních vztahů k lidem 

v bližším i vzdálenějším společenském okolí. 

 Vývoj sociálních kontrol a hodnotových orientací. Jde především o vývoj norem, 

které si dítě postupně vytváří na základě příkazů a zákazů, které mu udělují dospělí 

a které postupně přejímá za své. Tyto normy koordinují jeho individuální chování 

a jednání tak, aby zapadaly do mezí určených společností. Chování jedince je 
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nejen omezováno hranicemi, v nichž se může pohybovat, ale je určováno i cíli, na 

jejichž dosažení je orientováno jeho úsilí. 

 Osvojení sociálních rolí tj. takových vzorců chování a postojů, které jsou od 

jedince očekávány ostatními členy společnosti, a to vzhledem k jeho věku, pohlaví, 

společenskému postavení apod. Jde tedy o soubor navzájem souvisejících činností 

a vlastností určených postavením jedince ve skupině. V dnešní společnosti se 

plnění odlišných rolí vyžaduje již od dětí v předškolním věku. Děti si uvědomují, 

že zastávají jiné role ve společnosti rodiny a v kolektivu druhých dětí. 

V institucionalizovaných společenstvích jako je například škola je role člena vždy 

výslovně předepsána, zatímco v neformálních skupinách je očekávané chování 

určeno spíše opakovanými reakcemi druhých lidí.  

(Langmeier, Krejčířová, 1998) 

 

1.1. Vývoj emočních vztahů 

 

Již malé děti kolem jednoho roku jsou schopny regulovat své chování podle výrazu emocí 

druhých. Mezi druhým a třetím rokem děti dokáží poznat a pojmenovat výraz emocí 

druhých a na negativní emoce svých blízkých reagují prosociálním chováním. Když 

například vidí, že maminka pláče, začnou ji utěšovat. V tomto období samovolně hovoří o 

svých pocitech a často je připisují i svým panenkám či plyšovým zvířátkům v symbolické 

hře. Prostřednictvím hry se svými plyšovými kamarády hovoří dítě o pocitech a to mu 

pomáhá lépe ovládat vlastní emoce. (Langmeier, Krejčířová, 1998) 

 Postupem času a především díky vlivu sociálních tlaků dochází nejen k narůstající 

regulaci chování, ale i k útlumu okamžitých emočních reakcí a 

postupnému přehodnocování zvoleného chování v určitých situacích. Prostřednictvím 

tohoto vývoje se vlastní pocity diferencují a začínají se vyvíjet i složitější emoce. 

Díky narůstající kognitivní zralosti a vnímání požadavků kladených na chování a výkony 

se v předškolním věku začínají rozvíjet i pocity vztažené k vlastnímu sebehodnocení. 

Kolem pátého roku si děti při sebehodnocení již uvědomují i význam míry vlastního úsilí 

oproti náhodě. (Langmeier, Krejčířová, 1998) 

 Již v batolecím období jsou děti schopné uvádět důvody pro emoční stav, např. 

zlobí se, protože mu sestra vzala hračku.  Rozlišují tedy vnější příčiny emocí od vnitřního 

stavu. Zpočátku však vnímají pocity jenom jako přímé bezprostřední reakce na vnější 
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události. Až v období mezi třetím a pátým rokem začínají děti skutečně rozumět 

subjektivní povaze emocí. Uvědomují si, že pocity druhých jsou závislé na tom, jak oni 

sami situaci vnímají a že stejná situace může u různých lidí vyvolat odlišné pocity a 

reakce. Toto poznání tvoří počátek tzv. teorie mysli tj. způsobu, jímž dítě rozumí 

subjektivitě druhých. Kolem čtyř let je již dítě schopné předpovídat pravděpodobnou 

emoční reakci druhých lidí v určité situaci a na určitý podnět. Předškolní dítě je tedy 

schopné rozlišovat mezi chováním a vnitřními stavy, které chování řídí, ale domnívá se, že 

myšlenky a pocity se přímo projevují v chování člověka (Langmeier, Krejčířová, 1998). 

Teprve ke konci předškolního období umí dítě kontrolovat a ovládat své prožitky, dovede 

některé emoce i skrývat (Gillernová, 2003). 

 Vývoji dovednosti porozumět prožívání druhých se věnovalo mnoho pozornosti, 

hlavně v souvislosti s popisem teorie mysli. Základ teorie mysli vzniká už v kojeneckém 

věku. Jde o vědomí, že i druzí mají vnitřní prožitky, které mohou sdílet. Počátek 

explicitní, plně uvědomované teorie mysli je experimentálně prokazován až u dětí 

předškolního věku. (Langmeier, Krejčířová, 1998) 

 Proces socializace se nevztahuje pouze k socializaci vnějších projevů chování, ale 

zahrnuje i socializaci vnitřního prožívání dítěte. Tvoří tedy základ pro jeho celý emoční 

vývoj a úzce souvisí s rozvojem jeho vlastního sebepojetí (Langmeier, Krejčířová, 1998). 

Sebehodnocení je vzhledem k citové a rozumové nezralosti dětí předškolního věku závislé 

na názoru jiných osob, zejména rodičů (Hellus, 2007).  

 

Rodiče je ovlivňují: 

 emočně, svou citovou vřelostí 

 svými požadavky a spokojeností s mírou jejich naplnění 

 svým chováním a zejména verbálním vyjádřením svého názoru na dítě 

(Vágnerová, 2000) 

 

 Rodinné prostředí dítě nejen obklopuje, ale zároveň se do něho promítá. Odráží se 

v jeho vlastnostech, ovlivňuje jeho jednání. Dítě si osvojuje a zvnitřňuje rodinné nároky a 

požadavky, rodinnou morálku. Prostřednictvím těchto osvojených měřítek vnímá samo 

sebe, hodnotí své výkony, projevy (Hellus, 2007). Předškolní dítě přejímá názor dospělých 

na sebe sama nekriticky tak, jak je mu prezentován a přijímá ho jako součást svého 

sebepojetí. I ono samo o sobě uvažuje, ale zatím jen způsobem, který odpovídá jeho 



13 
 

vývojové úrovni (Vágnerová, 2000). Předškolní děti jsou ovlivněny egocentrismem a 

magičností, to se projevuje i v jeho vnímání sebe samého. Egocentrismus mu potvrzuje 

vlastní významnost a vlivem magičnosti dochází k tomu, že si děti připisují vlastnosti, 

které znají ze své fantazie (Hellus, 2009). 

 Nezralost sebepojetí předškolního dítěte se může projevit majetnickými sklony. 

Dítě často zdůrazňuje, co je jeho a nechce se o své věci s nikým dělit. Jako součást vlastní 

identity pojímá vše, co k dítěti nějakým způsobem patří tj. jeho osobní teritorium. Obsah a 

vymezení osobního teritoria jsou odlišné v závislosti na daném dítěti. Většinou do této 

kategorie patří lidé, k nimž má nějaký vztah, věci, které mu patří, prostředí ve kterém žije i 

role, které hraje. V této době jsou pro ně důležité zejména ty role, které přesahují rámec 

rodiny a určují jeho pozici v jiném sociálním prostředí, například jeho role žáka 

v mateřské škole. Již předškolní dítě chápe tyto role jako potvrzení určitého postavení a 

toto uvědomění se projeví i v jeho sebepojetí. (Vágnerová, 2000) 

 Základy sebepojetí jsou utvořeny již v batolecím období a ve dvou letech už jsou 

většinou schopné uvést své základní charakteristiky. Uvědomují si své pohlaví a vnímají 

rozdíly mezi dětmi a dospělými. Zároveň jsou schopné společnost do těchto dvou 

kategorií rozdělovat. Předškolní dítě již dokáže popsat i své vlastní fyzické rysy, popsat to, 

co chtějí i říct proč to chtějí. Tento popis není příliš přesný a bývá typicky soustředěn na 

objektivní rysy, které jsou v dané situaci právě přítomné. (Langmeier, Krejčířová, 1998) 

 Součástí postupného vývoje dítěte je i vývoj emoční. Musí se naučit diferencovat 

emoce, které prožívá a zároveň je regulovat a být schopen porozumět emocím u druhých 

lidí. Pro předškolní dítě je důležité formování citových projevů a jejich prožívání je velmi 

intenzivní, krátkodobé a proměnlivé (Hellus, 2007). Dítě má v sobě všechny základní 

výrazy emocí již v novorozeneckém věku, jejich pomocí reaguje přímo na situace. Tyto 

výrazy emocí jsou důležitým prostředkem komunikace především s rodiči. Jejich 

prostřednictvím jsou děti schopné informovat rodiče o svých aktuálních pocitech. Reakce 

rodičů na pocity dítěte jsou jedním z nejvýznamnějších prostředků socializace a 

nepostradatelná je pro emoční vývoj dítěte (Langmeier, Krejčířová, 1998). Rodina a 

především matka má na dítě v prvních letech jeho života hlavní socializační vliv. Dítě 

s nimi tráví prakticky všechen svůj čas a z interakce mezi dítětem a rodičem si osvojuje 

první dovednosti (Nosál, 2004). Citový vztah dítěte k matce i k ostatním v jeho okolí je 

vztahem důvěry, bezpečí a jistoty. Tito lidé mu zprostředkovávají poznávání světa. 

Nedělají mu všechno to neznámé v jeho okolí hned srozumitelným, ale zbavují je 
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nebezpečnosti. Tím se z tajemných věcí a situací stanou skutečnosti, kterých se dítě 

nebude bát. Samo dítě se poznávání neznámých věcí nebrání. To, že jsou děti ochotné 

poznávat svět kolem sebe, je zřejmě podmínka lidského učení a vývoje tzv. kognitivních 

schopností (Matějček, 1994). 

 Důležitá je i schopnost emočního vyladění rodičů s dítětem, která pomáhá dítěti 

porozumět tomu, co je a co není sdělitelnou emoční zkušeností. Toto vyladění nikdy není 

úplné, ale pokud rodiče systematicky potlačují některé typy pocitů (častěji ty negativní), 

může to u dítěte způsobit narušení vývoje jeho osobnosti nedostatečnou integrací 

některých aspektů emoční zkušenosti dítěte. (Langmeier, Krejčířová, 1998)  

 

Aby se dítě vyvinulo v psychicky zdravou a zdatnou osobnost, musí být v čas 

uspokojovány některé psychické, životně důležité potřeby: 

 

 Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů. Tím se 

organismus dostane na určitou žádoucí úroveň aktivity, která zajistí, že se dítě 

nebude nudit a zároveň však nebude podněty přetěžováno. 

 Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech. To představuje základní potřebu 

umožňující učení.  Dítě si potřebuje uspořádat přijímané informace a vytvořit si tak 

„smysluplný svět“, který má jasný řád. Naplnění této potřeby umožňuje, aby se 

z podnětů, které dítě díky svým smyslům vnímá, staly zkušenosti, poznatky a 

pracovní strategie. Kdyby dítě předpokládalo, že všechno dění v jeho okolí je jen 

náhodné, vznikl by z toho chaos, který by mu zabránil učit se a poznávat svět 

kolem sebe.  

 Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů. Většinou jde o vztahy s rodiči 

nebo jinými primárními vychovateli. Po náležitém uspokojení této potřeby si dítě 

plně uvědomuje pocit životní jistoty. Tato potřeba je zároveň podmínkou pro 

žádoucí vnitřní uspořádání jeho osobnosti. 

 Potřeba identity, tj. potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty. Po 

uspokojení této potřeby vychází zdravé vědomí vlastního já. Toto vědomí je pak 

dále podmínkou pro to, aby si člověk mohl v budoucnosti osvojit odlišné 

společenské role a stanovit si hodnotné cíle pro své činy a úsilí. 

 Potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy. Její uspokojení dává 

lidskému životu časové rozpětí. V psychologické řeči to znamená rozpětí mezi 
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nadějí a beznadějí, otevřeností a uzavřeností osudu, mezi životním rozletem a 

zoufalstvím. (Matějček, 1994) 

 

1.2. Vývoj sociálních kontrol 

 

V předškolním období je důležité, aby si dítě osvojilo základní normy a sociální kontroly. 

Jde o dlouhý proces, na jehož konci je dítě schopno sebekontroly. Dříve, v kojeneckém 

období, měnilo dítě své projevy a chování v závislosti na jeho okamžitém přání a 

vyžadovalo okamžité uspokojování základních potřeb a impulzů (Langmeier, Krejčířová, 

1998). V závislosti na celkovém vývoji dítěte a na jeho zkušenosti se postupně vyvíjí jeho 

morální uvažování, které nemá jen individuálně specifický charakter, ale je dáno 

sociokulturně. Předškolní dítě akceptuje především taková pravidla chování, jaká mu 

prezentují uznávané autority (Vágnerová, 2000). V tomto období jsou pro dítě hlavními 

autoritami členové jeho rodiny. Rodina v čele s rodiči určuje jaké kompetence i způsoby 

uvažování jsou ceněny, a které jsou nepřijatelné, tím se do dítěte promítá hodnotový 

systém rodiny (Vágnerová, Krejčířová, Svoboda, 2001). Tato fáze morálního vývoje je 

nazývána heteronomní. Na této úrovni přijme dítě za své jakékoliv normy, o kterých ještě 

není ani schopno přemýšlet, jen na základě identifikace s autoritou. Výsledkem 

identifikace tedy není pouze imitace určitého chování, ale zvnitřnění hodnot a postojů, 

které daný vzor zastává (Janošová, 2008).   

 Ve druhém roce už dítě dokáže uposlechnout rodiče.  Rodiče pro něj představují 

emocionálně významnou autoritu. Představují ideál, jemuž se chce ve všech směrech 

podobat a s nímž se identifikuje (Vágnerová, 2000). V rámci identifikace dítě zcela 

nekriticky akceptuje veškeré postoje, hodnoty a projevy rodičů, které přijímá bez jakékoli 

změny. V tomto období tedy přijímá za své i všechny názory, týkající se genderu, které 

zastávají jeho rodiče. Řada studií ukazuje, že potomci rodičů, s tradicionalistickými a 

genderově stereotypními názory vůči ženám, zastávají též genderově stereotypní názory 

(Lippa, 2009).  Pomocí identifikace se subjektivně významnou bytostí si dítě potvrzuje 

pocit jistoty a bezpečí a nepříjemný pocit úzkosti se tak snižuje. Kromě toho, identifikace 

s autoritou posiluje sebejistotu a zvyšuje sebeúctu (Vágnerová, 2000). 

 Osvojené normy dětem usnadňují orientaci v sociálním prostředí. Jsou rovněž 

důležité pro rozvoj vlastní identity a umožňují jim vymezit obsah žádoucího chování, 

jehož hodnota musí být opakovaně potvrzována pozitivními reakcemi osobně významných 
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autorit. Děti tedy pozorně vnímají pozitivní reakce rodičů na jejich určitý způsob chování 

a podle nich dále jednají. V průběhu třetího roku života sílí, navzdory negativismu, snaha 

dělat věci sám a po svém a objevují se první náznaky skutečné sebekontroly (Vágnerová, 

2000). Dítě se ji učí zvládat a nepodléhat okamžitým impulsům a používá při tom samo 

vůči sobě pokyny a příkazy, které zná od rodičů a které si zpočátku nahlas vyslovuje 

(Langmeier, Krejčířová, 1998).  

 Většinou až kolem tří let se sebekontrola skutečně internalizuje a dítě už nemusí 

k sebeřízení užívat hlasitou řeč, řídí se spíš myšlením a schopnost sebekontroly tím rychle 

narůstá (Langmeier, Krejčířová, 1998). Normy chování, které tvoří racionální základ 

autoregulačního systému, dítě přejímá především od své rodiny. Jiné prostředí nemá v této 

oblasti takový význam, protože nemá patřičnou emocionální váhu. V předškolním věku se 

dítě učí také žádoucím vzorcům chování, které mají obecný charakter, tj. nejsou součástí 

jen některé role. V této oblasti se především rozvíjí prosociální chování, které lze popsat 

jako pozitivní, respektující ostatní. Jeho rozvoj je spojen s dosažením určité úrovně 

empatie, se schopností ovládání agresivity a vlastních aktuálních potřeb (Vágnerová, 

2000).  

 V případě porušení morálních pravidel by děti měly prožívat negativní emoční 

reakce, včetně studu, strachu a viny (Shapiro, 1998). Právě schopnost dítěte pociťovat 

vinu za nežádoucí chování narůstá u dětí předškolního věku. Pocity viny jsou významným 

vývojovým mezníkem. Dítě začíná akceptovat určitá omezení jako bezvýhradně platná a 

samo vnímá a pociťuje jejich porušení jako nepříjemné (Vágnerová, 2000). V tomto 

období ještě stále hodně experimentuje a některé normy porušuje. Tak jedná, protože 

potřebuje zjistit, jaké následky budou mít jeho činy, když neuposlechne (Hellus, 2007). 

Postupem času akceptuje normy i v situacích, kdy není přítomna žádná autoritativní bytost 

a o dětském provinění by se nikdo nedozvěděl. Tak se začíná rozvíjet dětské svědomí 

(Vágnerová, 2000). 

 Výzkumy ukázaly, že vývoj svědomí je závislý na řadě podmínek, ale především 

na vztahu dítěte k rodičům. Panuje-li mezi nimi dobrý a jistý vztah, má dítě silný 

předpoklad k vybudování pevného svědomí. Vývoj svědomí rovněž ovlivňují techniky, 

jejichž pomocí je dítě socializováno. Tělesné tresty vývoj svědomí spíše poškozují a 

zpomalují, zatímco kázeňské techniky, založené na poskytnutí nebo odnětí projevů lásky 

po žádoucím nebo nesprávném chování, vývoj svědomí podporují (Langmeier, Krejčířová, 

1998). Mnohé výzkumy naznačily, že interpersonální vina, kterou lze nazvat „svědomí“, 
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je mnohem účinnější při ovládání chování dítěte, než jakákoli vnější hrozba nebo trest 

(Shapiro, 1998). 

  

Svědomí předškolního dítěte má určité charakteristické rysy, které jsou dány celkovou 

vývojovou úrovní dítěte: 

 Pro předškolní věk je typická vazba na konkrétní situaci, na určitý čin. Dítě 

předpokládá, že určitá norma chování platí jen v určitých situacích, o nichž dospělí 

mluvili, ale za jiných okolností nemusí být dodržována. Je tedy zřejmé, že dítě 

nemá vyvinutou schopnost generalizace. 

 Při svém jednání chápe normy poměrně rigidně, nebere ohled na různé aspekty 

hodnocené situace, mnohdy nerozlišuje mezi závažností pouhého motivu a 

reálného chování. 

 Předškolní dítě chápe normy egocentricky, především ve vztahu k sobě samému. 

Při aplikaci norem se ve skutečnosti projevuje tendence interpretovat je 

individuálně specifickým způsobem. Uplatňují je tak, jak jim právě vyhovuje a 

podle toho se i chovají. (Vágnerová, 2000) 

 

1.3. Osvojení sociálních rolí 

 

Socializace dítěte probíhá nejen v rodině, ale v různých sociálních prostředích, ve škole, 

kamarádských a přátelských skupinách, nejrůznějších organizacích a institucích (Hellus, 

2007). V předškolním věku se uvolňuje vázanost na rodinu a postupně i vázanost na 

dospělé. Je důležité, aby si dítě během batolecího věku uvědomilo jistotu v rodinných 

vazbách natolik, že je schopné navazovat kontakty i s lidmi mimo rodinu (Vágnerová, 

2000). V této době nastává u dítěte období tzv. konformity, což znamená, že má dítě touhu 

vypadat jako ostatní, dělat to, co dělají druzí, a chápe pravidla, podle kterých se má chovat 

(Matějček, 1996). Začíná se přátelit se svými vrstevníky a tím potvrzuje svoji zralost. 

Vybírá si kamarády, kteří jsou mu často podobní, zpravidla stejného pohlaví (Gillernová, 

2003). Mezi pátým a šestým rokem děti věnují přibližně 70 % svých sociálních kontaktů 

dětem téhož pohlaví a častěji se na ně usmívají (Janošová, 2008).  Tyto vztahy se od těch, 

které vytvářejí s dospělými, liší rovností a mírou jistoty. 



18 
 

 Vztah mezi dětmi je symetrický. Oba partneři jsou si rovni, mají podobné 

kompetence i obdobný status. 

 Vztah s vrstevníkem poskytuje mnohem méně jistoty než vztah s dospělým. Dítě 

se nemůže na vrstevníka tolik spoléhat a očekávat od něj ochranu a toleranci. Dítě 

nejdříve musí dozrát na určitou vývojovou úroveň, kdy už takovou podporu a 

potvrzení bezpečí nepotřebuje, aby mohl takový vztah navázat.  

(Vágnerová, 2000) 

 

 Některé výzkumy ukazují, že vrstevníci mají často silnější vliv na utváření 

pohlavně typického chování než rodinné prostředí. To prokazují především chlapecké 

skupiny, kde chlapci často podněcují u ostatních členů maskulinní chování a odrazují je od 

her s dívkami. Naopak dívky jsou v předškolním věku k dívkám, které se zabývají 

maskulinními aktivitami, relativně tolerantní. (Lippa, 2009) 

 Prostřednictvím interakce mezi dětmi navzájem se vyvíjejí jejich sociální role. 

Tento proces je dlouhý, pozvolný a závislý na věku dítěte. Nejdříve děti neprojevují žádný 

zájem o druhého společníka a vzájemně se ignorují. Kolem jednoho roku zájem dítěte o 

druhého společníka vzrůstá a dochází k tahanicím a rozepřím o hračky. Až v druhé 

polovině druhého roku jsou kontakty mezi dětmi osobnější a přátelštější. Dítě navazuje 

kontakt úsměvem a oslovováním. Ve dvou letech si děti zatím role komplementárně 

nerozdělují, ale spíš se navzájem napodobují. Hrají-li si v jedné místnosti, jde o klasickou 

souběžnou-paralelní hru, kdy po sobě obě děti pokukují a hrají si podobným způsobem, i 

když každé samo. (Langmeier, Krejčířová, 1998) 

 V předškolním věku začne převažovat hra společná-asociální, při níž si děti hrají 

společně a podílí se na sdílených projektech. Poslední fází je hra kooperativní, která je 

organizovaná ve spolupráci, při níž jsou role ke společné hře rozděleny, a každé dítě 

přispívá svým osobitým dílem ke společnému projektu (Langmeier, Krejčířová, 1998). 

Děti se musí naučit akceptovat pravidla chování ve skupině a sledovat společné cíle jako 

své vlastní (Murphyová, 2007). U čtyř až pětiletých dětí převažují společné hry a jejich 

úroveň a rozdělení rolí jsou závislé na věku a jiných okolnostech (Langmeier, Krejčířová, 

1998). 

 Ve skupině dětí dochází k diferenciaci a specifikaci sociálních rolí. Některé děti 

získávají oblibu u spoluhráčů, jiné se ve skupině projevují jako vůdčí osobnosti a ostatním 

jen poroučí a zároveň jsou zde ty, které se submisivně podřizují. Vůdčí typy se rozdělují 
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na ty, které si pomáhají hrubou silou a jiné které „diplomaticky“ volí šikovnou taktiku. 

Rozvíjí se tak jejich schopnost soupeřit i spolupracovat. (Vágnerová, 2000)  

 Nejvýznamnější pokrok v osvojování rolí v této době vidíme v diferenciaci role 

mužské a ženské. Předškolní děti dokáží s jistotou říci, zda jsou dívkou nebo chlapcem. 

Vnímají jaké oblečení, vlastnosti a činnosti se k této roli vztahují. Chlapci si dříve než 

dívky uvědomují, jaké chování náleží maskulinitě a z jejich chování velmi brzy mizí 

jakékoli projevy, které by z jejich pohledu mohly být někým hodnoceny jako femininní. 

(Janošová, 2008) 

 Přes velké pokroky v sociálním chování je dítě předškolního věku stále nejvíce 

závislé na svých rodičích (Langmeier, Krejčířová, 1998). Roli rodičů a dospělých obecně 

považuje dítě za něco velmi žádoucího a je přesvědčeno, že taková role potvrzuje značné 

osobní kvality a kompetence jejího nositele. Dítě v tomto věku rodičům přisuzuje téměř 

všemocnost. Tato představa bývá až později korigována praktickými zkušenostmi (Pearce 

in Vágnerová, 2000). Předškolní děti svou potřebu být jako rodiče uspokojují především 

pomocí hry, kde můžou snadno získat roli dospělého, která je pro ně zatím nedostupná a 

tímto způsobem ji mohou procvičovat. Erik Erikson (1963) charakterizoval fázi 

předškolního věku také jako období emancipace rolí. Děti si zkouší různé role, které by 

měly v budoucnosti získat, a učí se je, aspoň na symbolické úrovni nějak zvládnout. Tímto 

způsobem přijímají normy a řád platný ve světě dospělých (Vágnerová, 2000). 

 Vztahy předškoláka k druhým dětem jsou většinou nahodilé a krátkodobé. Přesto 

nelze vliv dětí v tomto věku podceňovat. Každé dítě by mělo mít v předškolním věku 

příležitost ke styku s druhými dětmi ať už v institucionální podobě ve školce, nebo 

v jiných dětských kolektivech. Určitým způsobům chování, které pro ně budou důležité, se 

můžou naučit jen v jejich společnosti (Langmeir, Krejčířová, 1998). Děti se učí být ve 

skupině tolerantní a solidární. Ve společnosti svých přátel musí být neustále připravené 

podřídit své zájmy týmovým cílům. Musí být empatičtí a naslouchat ostatním, vžít se do 

určitých rolí a podle potřeby plnit nejrůznější úlohy a funkce (Murphyová, 2007).  Ve 

styku s dospělými se nenaučí druhé vést a jindy se jim podřídit, soupeřit se stejně 

schopnými, spolupracovat na stejné úrovni a řešit kompromisem mnohé vznikající 

konflikty. Na důležitost takového kontaktu upozornil již J. A. Komenský ve svém 

Informatoriu školy mateřské (Langmeier, Krejčířová, 1998).  

 Mateřská škola funguje i jako útočiště pro dítě, v jehož rodině se děje něco 

špatného, například nemoc jednoho z členů rodiny nebo rozvod rodičů. Školka mu tím, že 
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tu dítě tráví několik hodin denně, dopřává v citově příznivém prostředí, odpočinek od 

nepřiměřených záležitostí. V mateřské škole se mezi dětmi vytváří schopnost spolupráce, 

nejdříve jen ve hře a pouze na krátkou dobu, ale později vydatněji, až jsou z toho velká 

společná díla. (Matějček, 1996) 

 Jak již bylo naznačeno, významná úloha v socializačním procesu dítěte připadá 

hře. Celé období předškolního věku by se dalo označit obdobím hry. Je to základní 

potřeba dětí a v předškolním období by měla být naplňována v její intenzivní podobě 

(Koťátková, 2008). Hry v jiných letech jsou odlišné. U novorozenců se většinou omezují 

na provádění pohybů s vlastním tělem nebo manipulací s jednoduchými předměty a také 

činnosti batolete mají převažující ráz předcvičování. Někteří psychologové takové činnosti 

odmítají nazývat hrou, ale používají pro to výraz experimentace. Hra dospělých zas působí 

jako oddychová aktivita, jejímž prostřednictvím si lidé odpočinou od povinností a 

zaměstnání. Bohatě rozrůzněná a intenzivní hra v užším slova smyslu je nejtypičtější 

právě pro období předškolní (Langmeier, Krejčířová, 1998). V této době roste i kvalita 

pohybové koordinace dítěte, pohyby jsou plynulejší a účelnější (Mertin, 2003). Jako hru 

v tomto období označujeme fyzickou nebo psychickou aktivitu, která dítěti přináší 

uspokojení sama o sobě (Langmeier, Krejčířová, 1998). 

 Hru jako takovou lze rozdělit do čtyř základních skupin: 

 Hra s pravidly- Pro průběh hry jsou jasně stanovena pravidla. 

 Explorativní hry- Jde o hry spojené se zkoumáním a objevováním a dítě při jejím 

výkonu pociťuje touhu po úspěchu. 

 Imaginární hry- Uskutečňují se na základě fantazie. (Lisá, 1986) 

 Interakční hry- Tyto hry stimulují rozvoj vzájemných vztahů dětí a navazují na 

socializační mechanismy získané v průběhu předškolního věku. Interakční hry 

nemají vítěze ani poražené, kladou důraz na proces, na to, co se v průběhu her 

děje, nikoli na výsledek (Kazdová, 2004). 
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2. Gender a genderová socializace dítěte 

 

2.1. Gender v dnešní společnosti 

 

Spousta lidí považuje za smysl života, přivést na svět alespoň jedno dítě. Většina rodičů 

pak nemiluje na světě nic víc než svoje děti, udělali by pro ně cokoli a jejich hlavním 

přáním je, aby jejich děti byly zdravé. Pro nastávající rodiče, je zdraví prioritou, ale hned 

po první návštěvě u doktora, doktorky se ptají, jestli už je možné poznat pohlaví dítěte.  

Proč je to pro ně tak důležité? Není snad dítě jako dítě? Přesto si matky většinou přejí 

holčičky a otcové syny. Ženy počítají s tím, že dívky se budou držet déle doma, budou si 

navzájem dobrými kamarádkami, budou spolu řešit první lásky a volné dny trávit 

nakupováním. Muži se zas vidí, jak se syny tráví odpoledne na hřišti a vychovají z něj 

zdatného sportovce, který bude v životě samostatný, průbojný a schopný. V souvislosti 

s tím, existuje hodně rodičů, kteří mají doma například dva syny a rozhodnou se mít třetí 

dítě s nadějí, že to bude holčička či naopak. 

 Samo pohlaví dítěte však nemůže ovlivnit jeho chování, povahu či vlastnosti, větší 

podíl na tom má jeho gender: „Jde o sociální rozlišení maskulinity a feminity“ 

(Oakleyová, 2000: 20). Gender představuje soubor chování, zájmů a obsahů rolí, které 

jsou sociálně a kulturně podmíněny a které se vztahují k ženám nebo k mužům.  Lidé tyto 

charakteristiky často vnímají jako přirozené a neměnné, protože jsou úzce spojovány 

s biologickým pohlavím. Na rozdíl od pohlaví, které je univerzální kategorií a nemění se 

podle času a místa, se genderové role, chování a normy, které se vztahují k ženám nebo 

mužům mění v závislosti na různých kulturách, obdobích či různých sociálních skupinách 

(Oakleyová, 2000). Charakteristiky, které jsou spojovány s ženami nebo muži jsou tedy 

vytvářeny danou kulturou a společností a člověk je přijímá za své prostřednictvím procesu 

socializace. Jejím prostřednictvím se jedinci přibližují ke společenské představě feminity 

či maskulinity a budují si tak svou genderovou identitu (Jarkovská, 2005). 

 Prostřednictvím genderu je organizována celá společnost, a to nejen dělením osob 

na mužské a ženské, ale dělí tak i prostory. Máme dámské a pánské toalety, oddělení 

v obchodech, šatny, časopisy i televizní programy (Jarkovská, 2005). Toto genderové 

dělení lidem zjednodušuje a usnadňuje organizaci společenského života. Zároveň ale 

omezuje možnosti uplatnění jedince ve společnosti v závislosti na jeho genderu. Některé 
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skupiny jsou tak na základě genderu, který se může kombinovat s jinými faktory (např. 

rasa) zvýhodňovány a jiné handicapovány (Renzetti, Curran, 2003). 

 Ve společnosti se tak objevují genderové stereotypy, které slouží jako 

zjednodušující popisy toho, jak má vypadat ideální žena a ideální muž 

(Renzetti, Curran, 2003). Existence stereotypů vede i k odlišné výchově dívek a chlapců, 

jejímž důsledkem je omezený rozvoj některých dovedností, tedy těch, které jsou typické 

pro pohlaví opačné (Janošová, 2008). Genderové stereotypy vymezují pro chlapce a dívky 

přijatelné chování, jednání i vzhled. Tuto společenskou normu je třeba respektovat, 

protože společnost vytváří tlak na její přijetí a opačné jednání sankciuje, například 

odmítáním (Vágnerova, 2000). Podle těchto stereotypů by muži měli být silní, asertivní, 

dominantní s hlavním zájmem o kariéru a jejich úloha v rodině by měla být spíš živitelská 

a ochranitelská. Naproti tomu, by ženy měly být fyzicky atraktivní, emocionální a 

orientované na péči o rodinu a domácnost. Tato očekávání jsou zakotvena ve 

společenských institucích, jako je hospodářský a vzdělávací systém a mimo jiné vedou 

k oddělování veřejné a soukromé sféry, kdy veřejný prostor je spojován s muži a 

soukromý s ženami (Smetáčková, 2005). Pro lidi je snadnější používat stereotypy, protože 

jim šetří čas a energii, kterou by museli vynaložit na poznávání dané osoby. Na jejich 

základě je možné bezprostředně zařazovat nové skutečnosti mezi fakta dříve známá. Ke 

stereotypii se váže jedna podstatná skutečnost, lidé mají tendenci věnovat více pozornosti 

informacím, které do stereotypních představ zapadají, než těm, které jsou s nimi 

v rozporu. Toto jednání pak stereotypy ještě více upevňuje (Janošová, 2008).  

 V dnešní společnosti se reálné chování a jednání žen a mužů stává více alternativní 

a z genderového hlediska stále pestřejší, ale na symbolické a institucionální úrovni 

převládají tradiční genderové obsahy. Na člověka je prostřednictvím různých sociálních 

institucí vyvíjen tlak od jeho narození, který jej nutí tyto vlastnosti považovat za sobě 

vlastní. (Smetáčková, 2005) 

 Gender je jedním ze stratifikujících faktorů, které podmiňují místo jedince ve 

společenské hierarchii (Jarkovská, 2004). V každé společnosti existuje proces socializace, 

i když jeho podoba a průběh mohou být různé. Pomocí socializace se z jedince, který se 

narodí bez genderové identity, stává muž nebo žena se všemi vlastnosti, které jsou pro 

daný gender ve společnosti přijatelné. Zpravidla je socializace spojována s biologickým 

pohlavím, tím se předpokládá, že jako ženy jsou socializovány osoby, které jsou ženami 

biologicky a naopak. Ve skutečnosti neexistuje pouze bipolární rozdělení společnosti na 
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pohlaví ženské a mužské, ale existují i osoby, jejichž biologické pohlaví nelze v tomto 

dělení tak snadno určit. Navíc existují i společnosti, které rozeznávají více než dvě 

pohlaví, jak v biologické, tak v sociální rovině. V osobnosti člověka se pak prolínají 

sociální i biologické vlastnosti a není možně je od sebe nějak oddělovat, protože se 

vyvíjely ve vzájemné kooperaci. (Smetáčková, 2005) 

 Člověk se tedy do společnosti začleňuje vlivem socializace, jejímž prostřednictvím 

si lidé předávají společenské hodnoty a normy, včetně těch, které se týkají genderu 

(Renzetti, Curran, 2003). Genderová socializace probíhá po celý život člověka, a to ve 

sledu rozmanitých interakcí jedince s druhými lidmi (Langmeier, Krejčířová, 1998). 

V průběhu genderové socializace se rodiče, příbuzní, vyučující, zkrátka všechny osoby, 

které se v okolí dítěte vyskytují, snaží předat informaci, jak se chová správný chlapec či 

dívka. Socializace probíhá vzájemným působením cílených a skrytých tlaků, které na dítě 

působí. Může tedy probíhat cíleně za pomoci odměn a trestů, kdy jsou u jedince některé 

vlastnosti, chování, podporovány někdy i odměňovány nebo jsou naopak od některých 

projevů, pomocí trestů či negativních reakcí odrazovány (Jarkovská, 2005). Odměnou je 

pro ně vše, co je příjemné, tedy i vyhnutí se trestu (Nakonečný, 2009). Čím dříve je 

žádoucí chování fixováno, tím přirozeněji je se stane součástí osobnosti dítěte (Janošová, 

2008).  

 Děti si všímají i zájmu rodičů například, když chlapeček přiběhne s balónem, už 

někdo z dospělých vstává, aby si s ním šel zakopat, kdyby ale přiběhl s kočárkem a 

panenkou, setkal by se s menším zájmem a jen málokterý rodič by ho ve hře podporoval. 

Děti velmi bystře pozorují své sociální okolí. Ujasňují si podobnosti v chování ostatních 

mužů a žen a obecně se chovají jako většina jedinců jejich vlastního pohlaví (Lippa, 

2009).  Genderová socializace probíhá ale i prostřednictvím skrytých signálů, které jsou 

na děti nepřímo přenášeny pomocí genderově odlišného dětského oblečení, hračkami a 

knížkami nebo způsobem jakým dospělí jednají spolu navzájem i s dětmi. Také děti se 

socializují vzájemnou interakcí v dětských kolektivech (Renzetti, Curran, 2003). To se 

výrazněji projevuje až okolo třetího roku dítěte, kdy prvně opouští obvod rodiny a vytváří 

si vztah k druhým dětem, ke svým vrstevníkům (Matějček, 1996). 

 Výchova v rodině i ve společnosti by však dětem měla umožnit rozvoj dispozic a 

ambicí bez ohledu na to, zda se jedná o vlastnosti či dovednosti tradičně hodnocené jako 

maskulinní či femininní (Lippa, 2009). Prostřednictvím socializace se také reprodukují 

hodnoty, normy a zvyky, které jsou danou společností dodržovány a stejným způsobem 
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jako se učíme, jaké jsou zvyklosti v naší kultuře, učíme se i tomu, co znamená být ženou, 

mužem. Učíme se tak rolím, které ve společnosti zastáváme my i ostatní lidé a mezi ně 

patří i mužská a ženská role (Jarkovská, 2005). 

 Každá kultura poskytuje svým příslušníkům určité kulturní vzorce, které určitým 

způsobem vymezují jejich postoje a chování. Vyžaduje, aby se její příslušníci drželi 

určitých standardů a vystupovali v určitých rolích (Nakonečný, 2009). Člověk ve svém 

životě nezastává jen jednu roli, ty se mění a různě se prolínají v závislosti na situaci, 

prostředí a časovost: „Role jsou způsoby chování, které jsou očekávané od držitelů, 

držitelek určitých pozic“ (Jarkovká, 2005: 28). Některé si volíme sami vědomě, do 

některých se dostáváme bezděčně, např. role sourozence, a jiné musíme hrát proti své vůli, 

například role obžalovaného (Jarkovská, 2005). 

 Obsahům rolí se učíme již od dětství. Dětské hry pak ukazují, jak si děti osvojily 

znalost hraní rolí. V rámci hry pak své vlastní role vyměňují za role pana učitele, učitelky 

nebo doktora, doktorky (Jarkovská, 2005). Dítě musí být schopné promyslet, jaké 

požadavky a charakteristiky se s danou rolí pojí, může si tak alespoň symbolicky 

vyzkoušet některé činnosti. Experimentace s příslušnou rolí zvyšuje také jeho empatii 

k jedincům, kteří tuto roli zastávají (Janošová, 2008).  Rodiče mohou ovlivnit budoucí 

životy svých dětí, když u nich podporují hraní určitých rolí v závislosti na jejich genderu. 

Jsou-li dívky podporovány ve hře na maminky a dostává-li se jim především hraček, které 

jsou pro tuto roli typické, je pochopitelné, že budou za přirozenou považovat svou roli 

maminek a hospodyněk a budou ji i lépe zvládat, protože průpravu k ní dostávají již od 

dětství. Chlapci se soupravičkami nářadí, auty a plastovými zbraněmi, kteří jsou zrazováni 

od her s panenkami, mohou v budoucnu obtížně zvládat roli otců. Není však podstatné, 

jaké konkrétní dovednosti se dítě při hraní rolí naučí. V tomto ohledu lze i v pozdějším 

věku mnohé dohnat, ale zásadní je získávání představy o tom, které role jsou vůbec pro 

chlapce a dívky vhodné, a které se s jejich genderem neslučují (Jarkovská, 2005). 

 S postupným vývojem a získáváním dovedností, si děti postupně utváří svou 

identitu, kterou můžeme v naší společnosti rozpoznat u dětí kolem tří let. V tom věku si 

děti už uvědomují svá přání, která odlišují od přání druhých, začínají o sobě hovořit 

v první osobě a mají konkrétní emocionální vzpomínky, v kterých sebe sama vnímají jako 

aktéra. Již mezi druhým a třetím rokem života dítěte se rozvíjí tzv. rodinná identita. Dítě 

už ví, že netvoří s mateřskou osobou jednu bytost a zpravidla ví, že mateřských osob je 
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v jeho okolí více. Uvědomuje si, že k někomu patří, že se kolem něj vyskytují „jeho lidé“, 

na které se může spolehnout. (Vágnerová, 2000)  

 Významným aspektem identity, je identita sociální, která je zdrojem pocitu, že je 

jedinec součástí určité skupiny. S ní se ztotožňuje a přejímá na sebe charakteristiky, které 

tuto skupinu vymezují. Součástí osobní identity je i identita genderová, která představuje 

určení a vnímání sebe sama jako dívky nebo chlapce včetně příslušnosti k daným 

skupinám. Toto prožívání může být spojeno pouze s biologickým pohlavím (pohlavní 

identita) nebo se sociálním definováním sebe sama jako muže či ženy (genderová 

identita). Genderová ani pohlavní identita nemá univerzální náplň ani význam v celku 

osobní identity. Celá osobní identita je utvářená sociálně a genderová identita se odvozuje 

od povahy genderově-pohlavního systému v dané společnosti. (Smetáčková, 2005) 

 

2.2. Vznik a vývoj genderové identity 

 

Všechny socializační teorie popisují formování, začleňování dítěte do určitého zavedeného 

kulturního vzorce. Teorie odvozené od sociologie a antropologie však zdůrazňují jinou 

stránku tohoto procesu než teorie odvozené od psychologie (Bem, 1993). 

 Sociologové a antropologové se zaměřují na potřeby společnosti. Vnímají 

socializaci jako proces, v němž jde o to připravit každou nastupující generaci mladých lidí 

na to, aby přijali správné místo ve společenském uspořádání, které se od nich vyžaduje. 

Protože je toto společenské uspořádání všude založeno na genderovém rozdělení práce, 

musí příprava zahrnovat genderově odlišné formování nejen dovedností ale i duše 

(psyche): proto musí být holčičky a kluci vychováváni tak, aby odpovídali svým dospělým 

rolím, které jsou velmi odlišné. Výzkumy, které byly v minulosti provedeny, ukazují, že 

ve většině kultur jsou dívky více motivovány, aby se staraly o kojence a děti než chlapci. 

(Bem, 1993) 

 Oproti nim se psychologové zaměřují na genderově stereotypní očekávání, která 

jsou předpokládána u konkrétního jedince, který je členem dané společnosti. Základní 

psychologický model se týká sebenalpňujícího se proroctví, kdy například dospělí lidé 

očekávají od chlapců a dívek odlišné chování a svým přístupem k nim svá očekávání 

potvrzují. Jejich chování je ovlivňováno genderově stereotypními předsudky o tom, jací 

by chlapci a dívky měli být. Toto odlišné zacházení pak způsobí, že jsou dívky a chlapci 

navzájem odlišní způsobem, jakým je určily předsudky dospělých. (Bem, 1993) 
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 V psychologii existuje několik přístupů, které vysvětlují vznik a vývoj genderové 

identity. Všechny se shodují, že genderová příslušnost není dána biologicky, ale utváří se 

během vývoje jedince. Tři základní směry představují: Psychoanalýza, Teorie sociálního 

učení a Kognitivně vývojová teorie, z níž pramení alternativní teorie Sandry Bem. 

(Smetáčková, 2005) 

 

2.2.1. Psychoanalýza 

 

Nejstarší směr představuje Freudova psychoanalytická teorie. Ta je postavena na názoru, 

že hlavním zdrojem genderové identity je identifikace dítěte s rodičem stejného pohlaví. 

Důvod k identifikaci je u chlapců a u dívek odlišný, oba však vycházejí ze schopnosti dětí 

uvědomit si pohlavní rozdíly mezi ženami a muži. V důsledku Oidipova komplexu jsou 

chlapci podle Freuda motivováni k identifikaci s otcem tzv. kastrační úzkostí. Obávají se, 

že by je mohl otec, jako silnější muž v rodině, vykastrovat za to, že milují matku, proto se 

s ním raději spojí (Smetáčková, 2005). Identifikace s otcem se projevuje i v převzetí jeho 

hodnot a úsilím být jako on, jeho napodobováním. Poté, co se chlapec se svým otcem 

ztotožní, je schopen utvořit sexuální partnerství s dalším člověkem podobným jeho matce, 

s ženou (Janošová, 2008). Dívky se identifikují s matkou kvůli své lásce k otci, kterého by 

chtěly získat pro sebe, a v této snaze se s matkou ztotožňují. Podle Freuda jsou dívky ve 

svých vztazích motivovány závistí penisu, proto se učí od matky, jak symbolicky penis 

získat prostřednictvím pohlavního styku a porozením dítěte, nejlépe chlapce. Ve 

skutečnosti dívky matky nenávidí kvůli nedokonalosti, kterou po ní zdědily ve srovnání 

s muži (Smetáčková, 2005). 

 Teorie identifikace byla předmětem značné kritiky. Freud ji definuje jako proces, 

který se odehrává podvědomě, což znamená, že neexistuje objektivní způsob, kterým by 

její platnost mohla být ověřena. Freud navíc všechny specifické vzorce chování získané 

v dětství popisuje jako neměnné a nebral v úvahu fakt, že děti se velkou měrou identifikují 

též s rodičem opačného pohlaví nebo s jinými atraktivními vzory, které se vyskytují v jeho 

okolí (Janošová, 2005). Se silnou kritikou se střetlo i jeho vymezení žen jako 

„méněcenných odchylek od mužské normy“ (Bem in Renzetti, Curran, 2003: 96). Proto 

není divu, že někteří z Freudových pokračovatelů a pokračovatelek uvažujících 

v teoretickém rámci psychoanalýzy navrhli podstatné změny či reinterpretace původního 
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Freudova výkladu. Mezi nimi například Karen Horney (1967), Erik Erikson (1968), 

Jacques Lacan (1977) (Renzetti, Curran, 2003). 

 

2.2.2. Teorie sociálního učení 

 

Druhá skupina teorií vysvětluje genderovou identitu sociálním učením. Děti ji přijímají 

prostřednictvím pozorování, nápodoby a modelováním chování dospělých osob stejného 

pohlaví, zvláště rodičů. Chování, které je společností vnímáno, jako vhodné a přiměřené 

pro daný gender si děti osvojují za pomoci odměn a trestů, kterými okolí posiluje vhodné 

projevy (Smetáčková, 2005). Kromě přímého posilování, kdy dítě čeká odměna za vhodné 

chování a trest za špatné, se dítě učí také nepřímým posilováním tj. pozorováním důsledků 

určitého chování u druhých osob. Prostřednictvím napodobování, dítě opakuje činnosti, 

které se mu zdají být atraktivní (Nakonečný, 2009). Tak si například chlapci osvojují práci 

s náčiním, když pozorují své otce a sami to potom předvádějí. Kromě výchovných zásahů 

rodiny má silný vliv také kultura, která dítěti zprostředkovává přijatelný obraz struktur 

dané společnosti (Janošová, 2008).   

 Také tyto teorie se nevyhnou jisté kritice. Výsledky zkoumání nápodoby u osob 

stejného pohlaví nepotvrzují, že by děti napodobovaly pouze vzory stejného pohlaví a 

nikoli vzory pohlaví opačného (Renzetti, Curran, 2003). Pro děti jsou při identifikaci 

důležité především dva faktory. Jde o faktor blízkého citového vztahu dítěte s jedincem, 

který má být jeho vzorem a faktor atraktivity tohoto vzoru pro dítě (Janošová, 2008). 

 Pro děti jsou kromě pohlaví důležité i některé jiné proměnné. Některé výzkumy, 

poukazují na to, že děti nejvíce napodobují jedince, které vnímají jako mocné, vřelé a 

s vysokým statutem (Lippa, 2009). Dívky častěji napodobují mužské vzory než obráceně, 

což může být způsobeno právě tím, že muži jsou vnímáni jako mocnější. Na to poukazují 

Susan Golombok a Robin Fivus (1994), které zastávají názor, že chlapci mohou 

nápodobou ženských vzorů mnoho ztratit (Renzetti, Curran, 2003). Dnešní společnost je 

více tolerantní k dívkám, které projevují chlapecké chování než naopak. Chlapec, který 

projeví dívčí zájmy, je hned považován za zženštilého a lidé v jeho blízkosti se tyto 

projevy snaží spíš eliminovat. Zatímco dívky s chlapeckými zájmy jsou brané jako 

„uličnice“ a předpokládá se u nich, že z toho brzy vyrostou (Oakleyová, 2000). Další 

výtka se týká faktu, že teorie sociálního učení popisuje děti pouze jako pasivní příjemce 

socializačních signálů. Existují přitom doklady, že děti samy aktivně vyhledávají a 
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vyhodnocují informace, které jim poskytuje jejich sociální prostředí (Renzetti, Curran, 

2003). 

 

2.2.3. Kognitivněvývojová teorie 

 

Kognitivněvývojové teorie vychází z díla psychologů Jeana Piageta a Lawrence 

Kohlberga. Jednotícím principem kognitivněvývojových teorií je, že se děti učí genderu 

v rámci svých rozumových snah nalézt řád v sociálním světě, kterým jsou obklopeny 

(Renzetti, Curran, 2003). Utváření genderové identity podle tohoto pojetí vychází z vnitřní 

potřeby dítěte stanovit vlastní sebepojetí a najít určité nástroje k orientaci ve světě lidí. 

Společně s těmito osobnostními složkami se vyvíjí též jeho dívčí či chlapecké chování 

(Janošová, 2008). Podle Piageta si nemluvňata a děti vytvářejí schémata neboli mentální 

reprezentace světa, a to tak, aby jim dával smysl (Kassin, 2007). Nejsnáze se vzorce 

vytvářejí kolem kategorií, které jsou srozumitelné, všudypřítomné a snadno 

pozorovatelné. Takovou kategorií je i pohlaví. Jakmile dítě objeví určité schéma, začíná 

jej vztahovat i k sobě samému, začíná se vnímat jako žena nebo jako muž, aby do řádu 

okolního světa zapadlo (Smetáčková, 2005). Poté ji začínají vztahovat i na jiné osoby ve 

snaze roztřídit lidské vlastnosti a typy chování do dvou mužské a ženské (Renzetti, 

Curran, 2003).  

 Komplexita uvažování o schématech se liší podle věku dítěte. Nejdříve vnímají 

všechny pravidelnosti jako neměnné zákony a nejsou schopny zařadit pod stejnou 

kategorii objekty, jejichž charakteristiky nejsou typické. Neuvědomují si, že žena zůstává 

ženou nezávisle na délce svých vlasů.  Posléze se dětské vnímání stává flexibilnější a děti 

jsou schopny vidět jednotu v různosti, uvažovat o obecných znacích, které mohou mít řadu 

specifických projevů. (Smetáčková, 2005) 

 Výhrady vůči těmto teoriím se týkají zejména snižování role kultury při osvojování 

si genderové identity. Děti jsou těmito teoriemi popisovány jako hlavní a jediní aktéři, 

vnímající rozdíl mezi muži a ženami přirozeně a samozřejmě, bez vlivu okolí. 

(Smetáčková, 2005) 
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2.2.4. Teorie Sandry Bem 

 

Tato teorie v sobě kombinuje základy kognitivní psychologie a vliv kultury na vývoj 

jedince. Tento přístup je založen na předpokladu, že v každé společnosti jsou jasně dané 

představy o tom, jak by se měli její členové chovat, uvažovat či vypadat. Tyto představy 

jsou součástí společenských diskursů a institucí, jejich prostřednictvím si generace po 

generaci neviditelně, ale systematicky reprodukují určité vzorce chování a myšlení. Sandra 

Bem nazývá tyto představy „optickými skly“. Skrze tato skla se jedinec dívá na svět. 

Optických skel existuje mnoho a některá z nich se týkají genderu. Ta se vzájemně doplňují 

a překrývají, čímž vzniká jednotlivý pohled na svět. (Smetáčková, 2005) 

 

Mezi genderovými skly jsou nejdůležitější: 

 genderová polarizace - představa, že ženy a muži jsou odlišní a že společnost je 

organizovaná podle odlišností mezi nimi 

 androcentrismus - představa, že muži jsou nadřazeni ženám a vše, co je spojeno 

s muži, tvoří normu, podle níž jsou posuzovány ženy 

 biologický esencialismus - představa, že rozdíly mezi muži a ženami jsou 

biologicky dané, což zdůvodňuje jak nadřazenost mužů, tak i uspořádání 

společnosti podle genderového principu (Renzetti, Curran, 2003: 103)  

 

 Všechna tato optická skla, která jsou v dané společnosti významná, jedinec získává 

v rámci procesu enkulturace či socializace. Ten probíhá velmi složitě, nejen za pomoci 

přímého působení sociálních institucí, ale také prostřednictvím skrytých sdělení, které 

Bem nazývá metasděleními. Jedná se o ponaučení o tom, co je ve společnosti vyžadováno 

a kladně přijímáno a jaké rozdíly mezi lidmi jsou z hlediska dané kultury významné. 

Výsledkem je, že se jedinec stane součástí dané společnosti natolik pevně, že již není 

schopen vnímat rozdíly mezi svými skutečnými vlastnostmi a těmi, které mu připsala 

kultura. Stane se mužem nebo ženou a začne svět vnímat jako muž nebo žena. Získat 

odstup od tohoto pohledu je obtížné, neboť člověk nemůže vystoupit ze systému, který je 

tvořen řadou vzájemně se podporujících optik (Smetáčková, 2005). Genderově polarizující 

optika začíná podle Bem formovat každodenní život dětí už od narození. Rodiče a jejich 

blízcí se chovají odlišně již k novorozencům v závislosti na jejich genderu, v důsledku 
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toho, například oblékají děti do typických dívčích nebo chlapeckých barev (Renzetti, 

Curran, 2003). 

 Bem se ve své teorii zaměřuje na skryté způsoby, jimiž učení genderové polarizace 

probíhá. Nechápe však děti jako pouhé pasivní příjemce kultury. Dítě samo vyhledává 

stabilní vzorce, protože je schopno přijímat kulturní signály. Na „optické sklo“ genderově 

polarizující je navíc přiloženo ještě sklo androcentrické. Děti si tedy nevšímají jen rozdílů 

mezi muži a ženami, ale zároveň se domnívají, že muži mají vyšší postavení a že vše, co 

dělají, má větší hodnotu než to, co dělají ženy. (Renzetti, Curran, 2003) 

 Podle této teorie se tedy žádná společnost nemůže vyhnout enkulturaci nových 

členů, přinejmenším v případě genderu. Aby došlo ke změně, musela by se upravit 

kulturní optika, která je procesem enkulturace předávána. Je tedy nutné vymítit jak 

androcentrismus, tak genderovou polarizaci. K tomu je potřebné úplně proměnit kulturní 

vědomí. To však není nic lehkého a zvládnutelného za jediný den. Jednalo by se o dlouhý 

proces, na jehož začátku by stačilo, kdyby se rodiče snažili oddalovat zasvěcení svých 

malých dětí do tradičních představ o genderu a zároveň jim vysvětlovali, že jedinými 

bezpodmínečně danými rozdíly mezi muži a ženami jsou rozdíly anatomické a 

reprodukční. Zároveň by jim rodiče museli nabídnout alternativní optiku, které by jim 

pomohla porozumět novým informacím a umožňovala zařadit je do uspořádaného rámce. 

(Renzetti, Curran, 2003) 

 Všechny zmíněné teorie považují pohlaví za jeden z hlavních znaků, kolem 

kterého jedinci organizují svoje identity. Některé z nich však nepovažují budování 

genderové identity jako nevyhnutelné ani neměnné. Děti se učí své genderové příslušnosti 

proto, že se pohlaví stalo jedním z hlavní činitelů, které určují postavení člověka ve 

společnosti. Pokud by tomu ale tak nebylo, pohlaví by nebylo tak výrazným třídícím 

znakem a budování genderové identity by nebylo ve vývoji dětí tak podstatné. 

(Smetáčková, 2005) 

 

2.3. Rozdílné chování rodičů k dětem 

 

Děti se tedy postupně učí, co znamená být chlapcem nebo dívkou, především v závislosti 

na míře tradičního pojetí rolí mužů a žen, které vnímají v jejich vlastní rodině. Systém 

odměňování a trestů udílených nejbližší rodinou, širším okolím, ale i zprostředkovaně, 
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pomáhá dítěti, vytvořit si jasnou představu o souboru vlastností přiměřených genderovým 

rolím (Nosál, 2004). 

 Rodiče diferencují své chování k dítěti již před jeho narozením. Když se dozví 

pohlaví svého dítěte, změní se jejich postoj k němu a obrací svou pozornost jen 

k zjištěnému pohlaví. Začínají hledat z příslušných jmen a zařizují jeho pokoj v určitém 

stylu. Hned po narození dítěte mluví o jeho vzhledu a chování stereotypně, v závislosti na 

jeho pohlaví (Oakleyová, 2000). I když jsou mezi novorozenci jen minimální rozdíly ve 

fyziologii, dívky se popisují jako krásné, miloučké a na jejich pláč se reaguje okamžitě 

s pocitem, že holčičce něco chybí. Naopak chlapcům jsou připisovány vlastnosti jako 

pohyblivost nebo velikost a často se nechávají déle plakat, aby se ukázala jejich síla 

v hlase (Renzetti, Curran, 2003). Chování lidí, kteří se v okolí dítěte vyskytují, postupně 

stále více posiluje takové projevy dítěte, které podle jejich názoru odpovídají dívčí nebo 

chlapecké roli a opačné se snaží spíš potlačovat. Chlapci a dívky jsou již od narození 

odlišně posuzováni a rodiče k nim mají jiná očekávání. Zdůrazňují rozdíl ve způsobu 

chování, verbálního vyjadřování, emočních projevů atd. (Vágnerová, 2000). 

 Důkazem o tom, že rodiče spojují s pohlavím dítěte specifické rysy chování je také 

úsilí, které rodiče vynakládají, aby zajistili, že ostatní lidé budou schopni pohlaví dítěte 

poznat a případné omyly při poznávání jsou pro ně často nepříjemné. U malých dětí, u 

kterých nelze na první pohled určit pohlaví např. podle délky vlasů, využívají rodiče 

k identifikaci oblečení a vybavení pro dítě. U chlapeckého oblečení převažují tmavé barvy 

jako je modrá nebo zelená a jejich oblečení bývá potištěno dopravními prostředky nebo 

postavičkami, které vykonávají genderově stereotypní mužské práce jako námořník, 

stavitel. U dívek převažují pastelové barvy, růžová, žlutá. Jejich oblečení je často 

dekorováno volánky či kytičkami. Poznávacím znamením ženskosti, bývají u 

novorozených dívek propíchnuté ušní boltce, aby mohly nosit náušnice. (Renzetti, Curran, 

2003) 

 Rozdílný přístup rodičů k dětem odlišného pohlaví se projevuje i v rozdílné 

interakci mezi rodiči a dětmi. Interakce je tedy obousměrný proces mezi nimi. Beverly 

Fagot a její spolupracovníci (1985) potvrzovali, že i když stejně staré děti nevykazovaly 

rozdíly v pokusech o komunikaci, rodiče častěji reagovali na některé projevy chlapců než 

dívek. Chlapci si rychle získávali pozornost rodičů křikem nebo pláčem, zatímco dívky, 

které na sebe takto upozorňovaly, byly většinou ignorovány. Na druhou stranu se rodiče 

více věnovali a reagovali na dívky, pokud komunikovaly gesty, jemným dotykem nebo 
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mluvením. O jedenáct měsíců později tuto skupinu dětí znovu pozorovali a zjistili, že 

v jejich způsobu komunikace jsou zřetelné odlišnosti. Chlapci si počínali agresivněji, 

zatímco dívky byly komunikativnější (Renzetti, Curran, 2003). I jiné výzkumy potvrzují, 

že rodiče mají tendenci hovořit odlišně s dcerami a syny. V hovoru s dcerami používají 

větší počet a pestřejší škálu emocionálních výrazů. Rodiče navíc se svými dětmi diskutují 

o odlišných typech emocí v závislosti na jejich pohlaví. S dcerami častěji hovoří o smutku, 

se syny naopak o hněvu. Rodiče častěji dbají o to, aby jejich synové častěji než dcery 

potlačovali emocionální výrazy (Lippa, 2009). Proto chlapci často od svého okolí 

slýchávají větu: „Velcí chlapci nepláčou“ (Lippa, 2009: 249). Chlapci začínají brzy 

selektovat pocity, které jsou pro ně přijatelné, akceptovatelné od těch, které začnou 

vytěsňovat, tabuizovat (Janošová, 2008). Odlišnými způsoby rané socializace tedy vedou 

rodiče své syny k potlačování emocí a k asertivitě. Naopak dívky jsou vychovávány tak, 

aby více pečovaly o mezilidské vztahy a vnímaly pocity druhých (Renzetti, Curran, 2003). 

 Výchova dívek a chlapců se odlišuje i v dalších aspektech. Chlapcům je obecně 

věnována větší pozornost při jejich motorickém vývoji a je u nich více podporována 

fyzická aktivita, zatímco dívky jsou rodiči více rozvíjeny po stránce verbální (Janošová, 

2008). Většina rodičů zastává názor, že dcery potřebují častěji pomoc než synové. To se 

projevuje i při hře, kdy dcerám více napomáhají. Oba rodiče přitom poněkud více 

stimulují dítě stejného pohlaví. Tento rozdíl je výraznější právě u mužů, kteří celkově 

s chlapci tráví více času než s děvčátky (Langmeier, Krejčířová, 1998). Na druhou stranu 

pěstují otcové u svých dcer i maskulinní zájmy anebo jejich vzniku alespoň nebrání, zatím 

co u chlapců se femininní chování rodiče snaží co nejvíce eliminovat (Janošová, 2008). 

Většina rodičů takto jedná nevědomě. I když se snaží nedělat rozdíly mezi dětmi, jejich 

kulturní přirozenost je nutí jednat takovým způsobem. U rodičů, kteří se distancují od 

genderových stereotypů, se vyskytují menší rozdíly v jednání s chlapci a děvčaty, ale ani u 

nich zcela nechybí (Renzetti, Curran, 2003). 

 Mezi skryté signály socializace patří i hračky, kterými děti od malička zahrnujeme. 

Hračky nemají za úkol jen pobavit, ale pomáhají dětem při hraní určitých rolí, takže podle 

typu hraček, ovládá dítě některé role a dovednosti s ní spojené lépe a jiné hůře. Není 

žádným překvapením, že v hračkách pro dívky převažují panenky, kočárky a hračky 

napodobující domácnost, zatímco u chlapců jsou to dopravní hračky, konstruktérské 

hračky a hračky napodobující agresivitu (Lippa, 2009). Takto strukturované jsou i 

oddělení v hračkářství či katalogy hraček a v neposlední řadě reklamy. Podle některých 
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názorů jsou katalogy a reklamy zacíleny na rodiče. Ti ale většinou tvrdí, že děti samy si 

genderově stereotypní hračky vybírají a požadují, aby jim je rodiče koupili (Renzetti, 

Curran, 2003). Některé výzkumy skutečně ukazují, že děti začínají dávat přednost určitým 

hračkám v souladu s genderovými stereotypy. V období kolem prvních narozenin bývá již 

zjevné, že si většina dětí hraje s hračkami, které jsou obecně považovány za typické pro 

příslušníky jejich pohlaví. Chlapci tráví více času s kostkami a stavebnicemi, s nimiž lze 

nějak manipulovat. Děvčátka si raději hrají s panenkami či plyšovými zvířátky. Jejich 

hračky se ve srovnání s chlapeckými více zaměřují na tvořivost, pečovatelský přístup a 

atraktivitu (Janošová, 2008).  

 Tyto sociální vlivy, které na dítě již od malička působí, mají za následek, že už 

v batolecím věku, děti vědí, zda jsou chlapec nebo dívka. Předškolní děti si uvědomují i 

obsah chlapecké a dívčí role. Vědí, jak vypadá a jak se má chovat chlapeček a holčička a 

podle toho se orientují. Tuto roli akceptují i ony samy a proto chtějí vypadat stejně jako 

ostatní děti téhož pohlaví. I při hře dávají přednost dětem stejného pohlaví, ztotožňují se 

s nimi a mají tendenci se stejným způsobem i chovat. Velký vliv na toto chování mají 

rodiče, kteří takové projevy podporují a pozitivně hodnotí. (Vágnerová, 2000) 

 Předškolní děti hodnotí většinu informací podle jednoduchého formálního 

konstruktu buď-anebo, jakoukoli další alternativu nejsou zatím schopny přijmout a 

stejným způsobem interpretují i maskulinitu a feminitu. Chlapce a dívky striktně oddělují 

na základě charakteristik, které jsou podle nich pro dané pohlaví typické (Janošová, 2008). 

Ve třech letech si děti myslí, že by se mohly snadno stát dítětem opačného pohlaví na 

základě příslušného jména, oblečení a účesu. To je důležité zjištění, které vypovídá o tom, 

že biologické pohlaví pro ně není prvořadým dělícím faktorem. Muže a ženy odlišují na 

základě kulturně stanovených charakteristik (Oakleyová, 2000). Ve čtyřech letech už vědí, 

že jejich pohlavní zůstává konstantní a že se nikdy nezmění, i kdyby se oblékly jakýmkoli 

způsobem (Nakonečný, 2009). Na konci tohoto období se vědomí pohlavní identity 

projeví důrazem na určitou úpravu zevnějšku. Děti odmítají oblečení a věci typické pro 

opačné pohlaví. Zejména chlapci se brání, aby nevypadali jako holčičky. Považují dívčí 

oblečení jako degradaci své osobnosti, která je podporována sociálně, reakcemi jiných lidí 

(Vágnerová, 2000).   

 Přijetí mužské či ženské identity se projevuje i postupnou diferenciací dětské hry.  

U dívek převažují fantazijní hry, při kterých hrají odlišné sociální role. Často si hrají na 

maminky, na obchod nebo na vaření. K typickým chlapeckým činnostem patří pohybové 
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činnosti, které někdy provází určitá míra agrese (Janošová, 2008). To však neznamená, že 

by všechny dívky trávily čas napodobováním domácích prací a chlapci se neustále prali, 

ale v jejich chování se ukazuje, že díky socializaci přijali stereotypní chování za vlastní. 
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3. Pohádky jako kulturní dědictví 

 

3.1. Vznik a vývoj pohádek 

 

Dnes je pohádka považována, za literární styl, který je určený pro děti. Ve svých počátcích 

však byla vyprávěna především dospělým. Tisíciletí přežívaly pohádky jen v ústním 

podání a předávaly se z pokolení na pokolení (Streit, 2003). Výlučně dětskou zábavou se 

pohádky staly až na přelomu 19. a 20. století (Richter, 2004). Za jejich rozšiřování byli 

zodpovědní potulní lidé, kteří cestovali světem a vyprávěli pohádky většinou za nocleh 

nebo almužnu (Červenka, 1960). Každý starý kulturní národ má své vlastní pohádky i 

potulné vypravěče (Streit, 2003). V místech, do kterých přišli, přinášeli informace o tom, 

co se kde stalo, jaké živelné pohromy potkaly obyvatele jiných zemí. Aby dokázali 

vzbudit jejich zájem, přidávali k takovým povídkám i strašidelné pohádky o vodnících 

nebo pokladech ve skalách. Kamkoli tito lidé přišli, shromáždila se kolem nich celá 

vesnice a všichni s napětím poslouchali (Horák, 1960). Lidé brali pohádky jako příjemné 

rozptýlení, při němž zapomínali na starosti všedního dne. Pohádky pro ně představovaly 

nereálný svět, který uspokojoval jejich potřeby poznání. Pomáhaly jim porozumět 

reálnému světu. Lidé totiž nechápali zákony přírody a vytvářeli si představy o světě 

v závislosti na úrovni svých znalostí (Molicka, 2007). Zaujímaly posluchače svým 

tajemnem, představou, že někde existuje jiný svět, ve kterém jsou možné věci, o kterých 

jen snili. Proto se také pohádky staly prostředkem, kterým si lidé především v zimě krátili 

čas při práci v chalupě (Horák, 1960). 

 Kromě vyprávění potulných osob o tom, co se děje ve světě, čerpaly pohádkové 

náměty z kázání. Aby kazatel vysvětlil a znázornil smysl náboženských a mravních zásad, 

o nichž hovořil, podporoval pozornost posluchačů příběhy ze života (Richter, 2004). 

 Kouzelná pohádka má svůj původ v předzemědělském, loveckém období 

prvobytné rodové společnosti. Určitým způsobem se do evropské pohádky promítla i další 

období a jejich kulturní okruhy. Především jde o zemědělskou kulturu, křesťanskou 

morálku a středověkou rytířskou kulturu (Richter, 2004). Lidé v tradiční společnosti věřili, 

stejně jako dnes malé děti, v zásady animismu tzn., věřili, že celá příroda je souborem 

živých bytostí, které jsou obdařeny schopností dorozumívat se s lidmi. Domnívali se, že 

zvířata, rostliny, kameny rozumějí lidské řeči a zasahují do lidských osudů (Horák, 1960). 

Ve společnosti se projevovaly i ohlasy manismu, tedy víry, že duše zemřelých předků jsou 
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úzce spojeny s pozůstalými příslušníky rodiny a celého rodu. Pozůstalí, kteří prokazují 

zemřelým úctu, jsou jimi chráněni (Richter, 2004). Zároveň věřili, že existují duchové zlí, 

kteří lidem škodili a ubližovali. Lidé si díky víře v animismus a manismus vysvětlovali 

věci a přírodní úkazy, na něž ještě neznali odpovědi (Horák, 1960). Právě animismus a 

manismus tvoří spolu s kouzelnou mocí základ pro vytváření osnov v nejstarších vrstvách 

našich pohádek (Richter, 2004). Tyto původem pohanské názory se křížily s křesťanskými 

představami a především víra v ďábla tvoří dějový základ pro spoustu pohádek. Boj 

s ďáblem jako se zosobněným zlem sbližuje lidovou pohádku s křesťanskými legendami 

(Horák, 1960). 

 Ve svém dlouhém vývoji přejímaly pohádky náměty ze všech míst i období a volně 

spojují staré s novým. Pohádka se v průběhu své existence propojovala s dalšími 

folklorními a později i literárními druhy a žánry. Výsledkem je široká škála jejích druhů. 

(Richter, 2004) 

 Každá pohádka se skládá z volně složených námětů, které jsou spojeny určitou 

osnovou, která všechny pohádky spojuje (Černoušek, 1990). Ve většině pohádek se 

vyskytují stejné motivy v podobě stejných postav, předmětů a nadpřirozených bytostí. 

Tyto motivy spojené v ucelené vypravování vytvářejí zmíněnou osnovu (Čeňková, 2006). 

Vznikají však složitou stavbou děje a uměleckým pojetím, proto dříve vznikaly spíš 

v zemích s poměrně vysokým stupněm civilizace a duchovní kultury. V dávných dobách 

byla důležitá pohádková střediska v Egyptě, Indii a Malé Asii. Ve středověku rozkvetla 

povídková próza ve Francii, Irsku a na Islandě. Velký vliv na šíření a vývoj pohádkových 

osnov měly křižácké výpravy (Horák, 1960). 

 Pohádka má osobitý ráz i svou slovesnou formou. Tvoří ji ustálené věty úvodní i 

závěrečné, příznačné je opakování vět i celých odstavců, je v ní obsažena gradace i výskyt 

typických čísel 3,7,18.  V dávných dobách šířili pohádky odborní pohádkáři, kteří se jejich 

vyprávěním živili (Horák, 1960). Vypravěč byl závislý na okamžitém přijetí či odmítnutí 

pohádky. Na rozdíl od spisovatele nemohl doufat, že teprve v budoucnosti lidé ocení jeho 

originalitu a genialitu. Pohádka odezněla a ocenit ji mohl jen ten, kdo ji právě slyšel. 

Pohádky se lišily v závislosti na daném vypravěči i společenství posluchačů. Byly 

vytvářeny různé varianty, které se obsahově lišily, aby konvenovaly danému společenství 

(Richter, 2004). Obměňovány byly i na základě momentální příležitosti, při které byly 

vyprávěny a vliv měly i reakce posluchačů. Pohádky se nerůzní pouze při velkých 

vzdálenostech, ale i vyprávění českých pohádek se liší v různých krajích. Například v 



37 
 

pohádkách pocházejících z Valašského kraje, se vyskytují především motivy lesů, hor a 

daly vniknout postavě Krakonoše a naopak vyprávění z jihu Čech se vyznačují motivy 

rybníků a vodníků (Horák, 1960). 

 Pohádky a mýty představují literaturu předpísemných společností a konečný tvar 

získaly až poté, co byly zapsány. Tak se zabránilo jejich obměňování, které bylo časté při 

jejich vypravování. Některé pohádky se vyvinuly z mýtů, jiné se do nich začlenily 

(Bettelheim, 2000). Mytologický základ pohádek se vyskytuje u pohádek o stvoření světa, 

ale jinak se teorie jejich vzniku opírají o jejich historicko-geografický a antropologický 

výklad (Čeňková, 2006). 

 Tyto příběhy pomáhaly lidem přečkat zlé doby, poskytovaly jim hluboké poznání a 

představují i určité dědictví. Mýty a pohádky mají mnoho společného, ale na rozdíl od 

pohádek, nepředstavují mýty takové hrdiny, kteří by měli být napodobováni i v reálném 

světě (Bettelheim, 2000). Mýty jsou považovány za důvěryhodné informace, 

zprostředkovávající závazný výklad světa. Na rozdíl od pohádky je děj často tragický a 

pesimistický a jeho hlavní postavy jsou bohové či výjimeční nadlidští héroové (Richter, 

2004). V minulosti, kdy dětem nebyla známa televize ani DVD přehrávače, spočíval 

dětský život kromě zkušeností v rodině, na náboženských a mýtických příbězích a 

pohádkách. Ty podněcovaly jejich představivost a obrazotvornost, byly i hybnou silou 

socializace, protože odpovídaly na jejich nejrůznější otázky (Bettelheim, 2000).  

 Vztah mýtů a pohádek analyzoval Jeleazar Mojsevič Meletinkij: „V pohádkách se ztrácí sakrální 

význam vyprávění, čas mytický se proměňuje v neurčitý, kolektivní konání mytických hrdinů se mění 

v individuální čin, posouvá jejich cestu za předurčeným osudem nebo naplněním životního svazku“ 

(Čeňková, 2006: 110). 

 Umělecký půvab pohádek spočívá právě v dokonalém spojení nadpřirozených 

prvků s rysy přejatými ze života, které jsou vypravěči známé z vlastní zkušenosti (Horák, 

1960). Odehrávají se v neurčitém čase minulosti a na neurčitém místě, čímž zdůrazňují 

svou nereálnost (Richter, 2004). Základem pohádkového děje je víra ve věčnou 

spravedlnost. Často se v nich poukazuje na nemohoucnost zla, které nemá šanci obstát 

proti síle dobra (Horák, 1960). Pohádka má vždy zdárný konec, nikdy nenechá posluchače 

v napětí u otevřeného konce či nevyřešené situace. Konečné usmíření bývá často závislé 

na potrestání zlé, záporné postavy, která si trest zasluhuje za příkoří a zlé úmysly, které 

nachystala kladným hrdinům (Černoušek, 1990). 

 I když máme první doklady o pohádkách již ze 14. století, důležitý mezník pro 

význam pohádek přichází až se sbírkou bratří Grimmů, která zdůraznila vědecký význam 
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pohádek, ve kterých Grimmové hledali stopy starých indoevropských mýtů. Při svých 

cestách pohádky cílevědomě sbírali, třídili a přetvářeli v literární texty. Stejným způsobem 

vytvářeli literární díla naši nejznámější spisovatelé Božena Němcová a Karel Jaromír 

Erben (Čeňková, 2006). Podle bratří Grimmů: „se pohádky dětem vypravují proto, aby v 

jejich čistém a mírném světle mohly vzklíčit a růst první myšlenky a síly duše“ 

(Streit, 2003: 118). 

 Důležitost pohádky si uvědomili čeští buditelé 40. - 60. let 19. století, kteří v ní 

viděli zdroj, jímž je možno obohatit uměleckou literaturu. Pohádky tvořily součást národní 

literatury pro nejširší škálu čtenářů. Obrozenečtí sběratelé povyšovali pohádky na útvary 

celonárodní, zacházeli volně s pohádkovými motivy i s jazykovým zpracováním. Pohádky 

musely být zbaveny svých místních omezení, která byla dána hlavně místním nářečím, 

aby se stala celonárodní. Proto se začaly vypravovat a sepisovat spisovným jazykem. 

(Formánková, 1960) 

 Prvním skutečně komponovaným českým pohádkovým souborem jsou Erbenovy 

Slovanské pohádky, které jsou založeny na velmi rozsáhlém a různorodém materiálu. Je to 

soubor dnes už klasický, který tvoří součást naší národní literatury. Tato umělecká 

životnost je dokladem správnosti a nutnosti umělecké úpravy, převyprávění, pokud 

vydáváme folklorní texty jako díla umělecká, nikoli jako zápisy pro potřebu vědeckou 

(Stanovský, Vladislav 1960). K. J. Erben měl před sebou množství materiálů od 

klasických sbírek až po různé rukopisné záznamy, které získal od známých a přátel. K. J. 

Erben se přátelil s bratry Grimmy a byl přívržencem jejich mytologické teorie. Stejně jako 

oni se snažil vytvářet na základě nejvhodnějších variant tzv. optimální varianty (Richter, 

2004).  

Jeho texty lze rozdělit do tří skupin: 

 překlady doslovné  

 texty s hlubšími změnami, zkrácené a upravené 

 texty Erbenem upravené zásadně (Stanovský, Vladislav, 1960) 

 U většiny textů se jeho úpravy a vložené názory projevily kladně a dal tak 

vzniknout některým jedinečným pohádkám, jakými se literatura, z které předloha 

pocházela, nemohla chlubit. Ale u rozvitých pohádek, například ruských, byla Erbenova 

snaha o stručnost spíš na škodu. (Stanovský, Vladislav1960) 
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 Na konci 19. století rozvíjeli svou činnost univerzitní profesoři Jiří Polívka a 

Václav Tille, kteří se zasloužili o sběr pohádek a srovnávací metodou přičlenili naše 

pohádkové texty do širokého proudu světového folkloristického bádání. (Čeňková, 2006) 

 

3.2. Význam pohádek pro děti 

 

3.2.1. Obecně a stručně o pohádkách 

 

Pohádky pro děti neznamenají jen zábavu, hezké obrázky nebo způsob jek si zkrátit čas 

před spaním, ale podílejí se na rozvoji osobnosti dítěte, mají význam výchovný, 

vzdělávací i terapeutický. (Černoušek, 1990)  

 Pohádka v sobě ukrývá tajemství a poselství, které pomáhá osvobodit naše duše. Ukazuje nám 

cestu, je milosrdná a nic nám nevnucuje, také nám přináší naději, že každá situace má řešení, promlouvá 

k nám srozumitelným jazykem, kde dobro je dobrem a zlo zlem (Šárková, Boháčková, 2011: 7).  

 Díky svým vlastnostem a své struktuře patří pohádka k prvním uměleckým textům, 

s nimiž se dítě setkává a kterým může rozumět. Díky pohádkám se dítě připravuje na 

vnímání složitějších, individualizovaných uměleckých děl. (Červenka, 1960) 

 Pohádky vyprávějí o příbězích, které se nikdy neodehrály a vystupují v něm lidé a 

bytosti, které nikdy nikdo neviděl. Tyto bytosti mají nadpřirozené a magické vlastnosti, 

s jejichž pomocí je všechno možné. Je to svět, kde neplatí stejná fyzikální pravidla jako 

v realitě. Vystupuje v něm síla pohádkového slova, která může zcela zvrátit děj a zařídit 

nemožné věci (Černoušek, 1990). Děti v tuto všemohoucnost slova věří, a proto mají 

strach některé kouzelné formule vyslovit. Ty, které by jim byly nějak prospěšné, naopak 

zkouší, a když se po jejich vyřčení nic nestane, myslí si, že nedodržely nějakou podmínku 

pro jejich splnění. Až později pochopí, že slovo pouze nějakou skutečnost označuje, ale 

samo ji nevyvolá (Benová, 1960). 

 Pohádka je útvar uměleckého slova, který vznikl k vyprávění. Tvoří důležitý 

kontakt mezi rodičem a dítětem, na který pak děti vzpomínají celý život. Díky tomu, že je 

jim pohádka předčítána, si děti vytvářejí imaginární obrazy, které dřímají v jejich 

psychice. Televize, rádio ani divadelní vyprávění nemůže dětem nahradit znalosti získané 

prostřednictvím tradičních pohádek. (Černoušek, 1990) 

 Malé dítě vnímá svět kolem sebe, ale není schopné mu ještě plně rozumět. Připadá 

mu chaotický a právě pohádky mu pomáhají najít v něm určitá pravidla a řád (Černoušek, 
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1990). Pohádka představuje literární útvar, v kterém se mísí skutečný svět se světem 

fantazie a společně vytváří skutečnost, která je pro dítě srozumitelná. Při čtení pohádky 

prožívá dítě spoustu pocitů, mezi nimi i situace vzbuzující neklid, ale zároveň v nich může 

najít řešení svých problémů (Molicka, 2007). Pohádky tvoří jakýsi most mezi myšlením 

dětí a dospělých (Černoušek, 1990). U dítěte mezi třetím a pátým rokem ještě není od sebe 

odděleno vnitřní a vnější prožívání a jejich myšlení je ještě obrazné, konkrétní a 

animistické. Takové dítě má dar, vidět bytosti, vytvořené ve své fantazii všude kolem 

sebe. Toho využívá především ve hře, kdy dokáže i ty nejobyčejnější věci proměnit v něco 

zvláštního (Streit, 2003). Předškolní období, ve kterém dítě vývojově překračuje ochranné 

hranice rodiny a vstupuje do společnosti druhých dětí, je dobou nejživější fantazie. Ta 

pomáhá dětem přenést se přes všechny logické nesrovnalosti pohádek a vytvořit si vlastní 

kouzelný svět (Matějček, Dytrich, 2008). 

 Současní rodiče někdy dávají přednost seznamování dětí s technickými problémy a 

vymoženostmi, protože chtějí, aby jejich děti uspěly ve století techniky. Přínosy, které 

dětem přináší vyprávění pohádky, však v dětských tabletech nenajdou (Streit, 2003). 

Pohádky předvádějí v srozumitelných obrazech etické hodnoty dobra a zla a poskytují 

dětem odpovědi na otázky a problémy, které je během života potkají. Prostřednictvím 

jednoduchých zápletek a chování pohádkových postav, si dítě vytváří určitou strukturu 

reálného života. Velkou hodnotu má pro děti účinek transformace postav. Nemusí být ani 

nijak přesně určený, někdy bývá dočasný jindy trvalý, vratný nebo nevratný. Tyto 

pohádkové transformace pomáhají dětem pochopit nevyhnutelnou proměnu dospělých lidí 

ve skutečném životě, což jim samým pomáhá dospět. Později tedy pochopí transformaci 

chování otce, který se jinak chová v práci a jinak doma (Černoušek, 1990). 

 V pohádkách často dochází k porušení pravidel nebo nedodržení rad, které bytosti 

dostanou. Základním tématem lidové pohádky je řád, jeho zachování, porušení a 

znovunastolení. Tak jsou dítěti zřetelně prezentovány mravní hodnoty, které jsou ve 

společnosti vyžadovány a odměňovány (Richter, 2007). Prostředkem k probuzení 

morálního citu pro pravdivost můžou být určité pohádkové obrazy, kdy například lháři 

naroste dlouhý nos. Účinek pohádky se ještě prohloubí, když druhý den, až se dítě po 

vyprávění probudí, mu rodiče lehce připomenou něco z průběhu děje, aniž by však 

moralizovali. Ještě účinnější je, když rodiče vymýšlejí vlastní pohádkové příběhy, 

v kterých může dítě poznat sebe samého, schovaného jen pod jiným jménem a prostředím. 

Když pak dítě slyší, že tyto postavy vyvádí stejné neplechy jako ono samo a jsou za to 
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nějakým způsobem potrestány, samo se pak raději takovým aktivitám vyhne (Streit, 

2003). 

 

3.2.2. Identifikace dítěte s oblíbenou pohádkovou postavou 

 

Děti čerpají především z pohádek lidových, protože moderní nevnímají dobro a zlo v tak 

jasných opozicích. Děti předškolního věku ještě nejsou schopny poznat charakter postavy 

pouze z výčtu jeho vlastností. Nejsou si schopny pouze prostřednictvím přídavných jmen, 

představit povahu bytosti (Benešová, 1960). Postava v pohádce je utvářena a dána svým 

příběhem, jednáním. Projevuje se pouze v činech, nerozumuje, neřeční. Pohádky vše 

sdělují příběhem, nic dopodrobna nepopisují (Richter, 2004). Děti, které pohádkový 

příběh poslouchají, se s dějem okamžitě identifikují a svým citem prožívají příběh zcela 

naivně (Franz, 1998). Identifikace se vzorem v pohádce neprobíhá na základě vnímání 

dobra a zla nebo individuálních sympatií nebo antipatií. Dítě se s kladnými postavami 

ztotožní, protože jsou nekomplikované, prosté a otevřené. Pohádkové bytosti mývají 

jednoznačný charakter a z jejich chování je jasně znatelné jestli jsou dobré nebo zlé. Tato 

jednoduchost a jasná polarizace pomáhá dítěti orientovat se v pohádkovém světě 

(Černoušek, 1990). Malé dítě se s určitou vybranou postavou silně ztotožňuje, soucítí s ní 

a prožívá s ní každý okamžik (Streit, 2003). Přijímá její morální vzorce, způsob myšlení a 

jednání. Dítě tak objevuje vlastní totožnost, uvědomuje si kdo je a kým touží být 

(Molicka, 2007).  

 Pohádky dítěti slibují, že odváží-li se hledat vlastní identitu, tak i přes nepřízeň 

osudu, je úspěšný život dosažitelný.  Zároveň ho varují, že bude-li příliš bojácný a nevydá 

se za hledáním sama sebe, bude se muset smířit s jednotvárným životem (Bettelheim, 

2000). Prostřednictvím oblíbeného hrdiny-ky, který je obdařený-ná kouzelnými 

schopnostmi, si dítě může vynahradit všechny své nedostatky a nejistoty a dosáhnout 

uspokojení (Richter, 2004). Identifikace s hrdinou, hrdinkou pomůže v dítěti probudit 

smysl pro spravedlnost. Dítě si jí v pohádce povšimne o to silněji, když s postavou prožívá 

těžké boje se zlem, uvědomí si, že díky spravedlnosti, se v pohádce vše k lepšímu obrátí. 

Ve vlastním světě fantazie si tak vyzkoušejí odvahu, vytrvalost, věrnost a prožíváním 

takové dramatiky sílí dětská duše (Streit, 2003). S hlavní postavou prožívá nejen nové 

příhody, ale i emoce, které rozvíjejí osobnost dítěte. Dítě se tak cítí jako účastník příběhu 

a šťastný konec mu přináší příjemný pocit úspěchu. Pohádkové postavy, které si dokáží 
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poradit v každé složité situaci, pozitivně orientují čtenáře, vnitřně ho posilují a dávají mu 

sílu, aby také hledal řešení vlastních těžkostí v reálném životě (Molicka, 2007). 

 

3.2.3. Pohádky a násilí 

 

Někteří rodiče i psychologové polemizují nad vhodností pohádek pro děti, kvůli projevům 

krutosti a zla, které v nich bývají vyobrazeny. Přítomnost dobra a zla vytváří určitou 

rovnováhu, která v pohádkách panuje. Bez zlých lidí by v pohádce nedošlo k zápletce či 

řešení morálních dilemat, která slouží jako jakési návody pro řešení budoucích situací, 

které děti mohou potkat (Černoušek, 1990). Kruté výjevy se v pohádce vyskytují vždy jen 

jako funkce morálky příběhu, hrozba či trest. Nikdy nejsou samoúčelem jako v akčních 

filmech, kde mají šokovat diváka. V pohádkách jde pouze o jejich funkci (Richter, 2004). 

Navíc se v pohádkách objevují spíš jen určité masky zla. Takže zničena a přemožena jsou 

jen zpodobnění zla a ne skutečné postavy (Streit, 2003). Děti se naopak při poslouchání 

rády bojí, když vědí, že za chvíli přijde příjemný pocit úlevy (Molicka, 2007). Každé zlo 

je vždy po zásluze potrestáno, trest se obrací proti tomu, kdo s ním začal a s původcem zla 

je zatočeno stejným metrem. Děti tak vidí, že je lepší se špatným činům vyhýbat, 

popřípadě špatné věci hned napravit (Červenka, 1960).  

 Je prokázáno, že agresivita v pohádkách se nijak nepodepisuje na chování dětí. 

Agresivita je u nich vzbuzena až reálným světem, kde se dítě často s krutostí ztotožní, 

například napodobuje-li starší spolužáky (Červenka, 1960). Pohádka má vždy šťastný 

konec, který vytváří základ pro optimismus a naději, že vlastní problémy lze rovněž 

vyřešit (Molicka, 2007). Pro duševní vývoj dětí je právě optimismus, který pohádkou 

prostupuje důležitý. Projevuje se v chování pohádkových postav, ve způsobu jakým řeší 

svízelné situace (Černoušek, 1990). Děti by měly mít především důvěru ve vlastní 

schopnosti a pozitivní přístup k životu. V budoucnu musí být odolné, aby nerezignovaly 

hned při prvním neúspěchu. Právě způsob jednání a chování, který vidí u oblíbených 

postav, jim dává jasný příklad, jak se dají jejich potíže zvládnout (Murphyová, 2007). 

 Pohádka bývá psychologicky přiměřena určitému období dětského vývoje a 

v klasickém zpracování má vynikající vlastnosti literární i umělecké. Dobrá pohádka má i 

výchovný vliv a pomáhá dítěti dostat se na vyšší stupeň v duševním vývoji, především 

emocionálním (Červenka, 1960). Vylíčení pozitivních i negativních emočních stavů 

hrdiny, napomáhá čtenáři v rozvoji jeho empatie, porozumění vlastním pocitům i pocitům 
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ostatních lidí, usnadňuje mu komunikaci s neznámými lidmi a motivuje ho k altruismu 

(Molicka, 2007). Zobrazovaná hrůzostrašnost a krutost jsou jen konkretizovanými 

uměleckými obrazy zla. Pro dítě, které ještě nemá skoro žádné zkušenosti, je smrt jen 

určitým symbolem, slovem jehož společenský dosah si není schopno uvědomit. Není-li 

dítě vedeno k náboženským, společenským a pověrečným předsudkům rodinou, školou 

pak je pohádka nijak nekazí. Pohádka se samozřejmě uplatňuje ve výchově až druhotně, je 

však součástí kulturního dědictví, výsledkem umělecké básnivé tvořivosti celých generací 

našeho lidu (Červenka, 1960). 

 

3.2.4. Zvládání strachu pomocí pohádky 

 

Období dětství je jakýsi základ, na kterém pak můžeme stavět náš budoucí život. V dětství 

si vytvoříme určité základy slušného chování, norem, které musíme dodržovat. Utváří se 

také náš duševní život a psychika, od které se budeme dál odvíjet. Proto může mít na 

člověka trvalé následky nezvládnutí úzkosti, kterou děti často prožívají (Molicka, 2007). 

Pohádky svým obsahem doprovází dítě po vývojové cestě psychiky od narození, dětství 

přes dospívání až ke konečnému hledání vlastní identity (Černoušek, 1990). S rozvojem 

intelektuálních vlastností roste i schopnost rozlišovat to známé a neznámé, přičemž dítě to 

neznámé vnímá jako nebezpečné a z toho důvodu u něj vzniká úzkost. Jde o účelný 

mechanismus, který se vyskytuje i v přírodě, kde to neznámé může skrývat smrtelné 

nebezpečí. Proto i pohádky varují děti před neznámým a tajemným. Varují je před lesem a 

vlkem, před vodou, propastí i před neposlušností, protože neuposlechnout znamená 

pouštět se na neznámou cestu, neověřenou a nezajištěnou zkušeností předchozích 

generací, stejně jako moudrostí dnešních dospělých (Matějček, 1994).  

 Pohádky dětem pomáhají ke zvládnutí úzkosti a strachu. Když se dítě něčeho bojí, 

je nejlepší se o tom bavit, hledat odůvodnění dané skutečnosti proto, aby dítěti nepřišla 

strašidelná. Pomocí argumentace a rozumného vysvětlení strašidla zmizí a pohádky tak 

pomáhají k jejich dospívání, pomáhají slovesným kouzlem vyprávění a vnitřní imaginací 

(Černoušek, 1990). K zvládání úzkosti pomáhá dětem terapeutická pohádka, která je psaná 

tak, aby jim ukázala situace vyvolávající neklid v jiném světle.  Díky tomu může být 

řešení emočně obtížných situací příjemné, dokonce zábavné.  Dítě se v takových situacích 

musí naučit nepodléhat panice, ale osvojit si účinné postupy jednání. Takové jednání může 

dítě vidět právě u některých postav z pohádek (Molicka, 2007).  
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 V pohádkách jsou proto využívány techniky, které snižují hladinu úzkosti a tak 

dětem umožní postavit se překážkám čelem. Posilují sebedůvěru dítěte tím, že ukazují, že 

je možné překonat svůj strach, ponížení a vyrovnat se s nedostatky a nepříjemnostmi 

každodenního života. Hladinu úzkosti snižuje i spoluprožívání nebezpečné situace, ve 

které se hrdina zrovna nachází. Prostřednictvím popisu této situace, se s ní dítě seznámí, 

aniž by pociťovalo skutečné ohrožení (Richter, 2004). Děti pak často prosí o opakování 

takové pohádky, protože tímto opakováním ztrácí situace svou hrůzostrašnost a dochází 

tak k trvalému zklidnění dětí, k zmírnění jejich přecitlivění (Molicka, 2007). 

 

3.2.5. Význam pohádek v psychoterapii 

 

Pohádkové varianty a jejich srovnání jsou inspirativní pro psychoanalytické a archetypální 

analýzy lidské psychiky (Čeňková, 2006). Pohádky jsou pro vědecký výzkum nevědomí 

hodnotnější než jakýkoli jiný materiál. Pohádky zobrazují archetypy v jejich nejjednodušší 

a nejpřesnější podobě. V tomto čistém tvaru nám archetypové obrazy poskytují nejlepší 

návod k porozumění procesů, které se odehrávají v kognitivní psyché. V mýtech nebo 

jiných komplikovanějších mytologických materiálech jsou základní vzorce lidské psyché 

zakryty dalším kulturním materiálem (Franz, 1998). Pohádkový svět představuje pro 

psychoanalýzu obraz jedince a jeho vnitřních představ o sobě, je to svět, který spatřujeme 

třeba ve snech (Richter, 2004).  

 Pohádka představuje kus mocné vnitřní symbolické skutečnosti, která při každém 

vyprávění znovu ožívá a přirozeně vybízí k interpretaci. „Pohádky, podobně jako 

kolektivní mýty anebo individuální sny jsou v jungovském pojetí vyjádřením vnitřního, 

opravdového bytostního jádra (selbst) člověka“ (Franz, 1998: 8). Protože pohádkové 

motivy si jsou podobné po celém světě, jde o jakési kolektivní sny, které zachycují typické 

situace vědomého i nevědomého života. Mají mocný psychoterapeutický a výchovný 

potenciál. Člověku jsou ukazatelem i pomocníkem na jeho životní cestě. (Franz, 1998) 

 Pohádka však není projevem celkově iracionálního způsobu myšlení, ale její 

posluchač se dostává do iracionální roviny, ačkoli se v běžné praxi chová racionálněji. 

Celkově iracionální stav mysli je sen, ve kterém se rozlišení reálného a nereálného mísí.  

Přesto mají s pohádkou některé rysy společné. Například místo, kde se sen odehrává i jeho 

chronologie odporuje většinou skutečnosti. Také pohádkový svět je oddělen od blízkého 

okolí a děje se v minulém a neurčitém čase. Pohádkám často chybí určení času i místa, což 
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dítěti vyhovuje, protože samo ještě nerozlišuje slovně vzdálenější minulost a budoucnost. 

Trvá mu určitou dobu, než se začne orientovat ve sledu dnů, měsíců. Už předškolní dítě je 

však orientováno místně o svém okolí a neklade do něj pohádkové děje, ví, že pohádková 

země je kdesi jinde. (Benová, 1960) 

 

3.2.6. Dítě roste a mění svůj pohled na pohádku 

  

Dítě musí najít jistý smysl ve svém životě jako celku, v tom mu nejvíce pomáhá působení 

rodičů a dalších osob. Ale rovněž i kulturní dědictví, které je předávané dětem 

prostřednictvím pohádek (Bettelheim, 2000). Pomáhají mu rozvíjet rozumové a poznávací 

schopnosti, myšlení i inteligenci. Představují určitou obecnou průpravu na jistý způsob 

uvažování.  Ukazují dítěti, jak přistupovat k řešení problémů (Richter, 2004). Vede dítě 

k budoucnosti tak, aby se vzdalo svých tužeb po závislosti a dospělo k nezávislé existenci.  

Proces růstu začíná vzdorem proti rodičům a strachem z dorůstání a končí tím, když 

dosáhne svojí psychologické nezávislosti a morální zralosti (Bettelheim, 2000). 

 Pohádky jsou navzájem svázány jistou podobnou osnovou. Na začátku je použita 

určitá úvodní formule, která dítěti pomáhá k rychlému vstupu do pohádkového děje a 

signalizuje časovou i místní odlehlost příběhu (Richter, 2004). Poté je vylíčena 

harmonická situace, která je posléze porušena, často zde bývá zobrazen odchod či vyhnání 

z domova. Prostřednictvím toho dítě získává informace o tom, že i ono bude jednou muset 

udělat krok do světa. Už okolo sedmého roku života dítěte, se z něj stává vlastní osobnost. 

Přestává přesně napodobovat chování rodičů a stále více se staví na vlastní nohy. Takové 

odpoutání vidí u pohádkových postav například v první části pohádky Jeníček a Mařenka 

(Streit, 2003). 

 Děj se odehrává ve fyzických činech, ne v úvahách a řečnění. Díky tomu má děj 

rychlý spád (Richter, 2004). V příběhu se dále rozšiřuje zlo, které má mnoho podob: lež, 

zloba, pýcha… Pohádkové postavy se zaplétají, dostávají se na scestí či zlu podléhají. 

Když už to vypadá, že zlo definitivně vyhrálo, přichází znamení pomoci, zachránci 

v podobě kladných vlastností: statečnost, láska, obětavost (Streit, 2003). Pohádky 

zpravidla končí oslavou vítězství dobra, s odkazem na trvalost šťastného života, když zlo 

již bylo poraženo. Šťastný konec oznamují závěrečné formule, které zároveň signalizují 

přechod z fikce do reality (Richter, 2004). 
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 Předčítání pohádek kladně působí na rozvoj dětské fantazie, která podněcuje citový 

život. Jedinci s rozvitou fantazií mají více kreativních nápadů, jsou schopni myslet 

různorodě a komplexně (Murphyová, 2007). Dítěti, které je o pohádky ochuzeno, se 

fantazie tolik nerozvíjí a tím je jeho vnitřní život chudší. I později pak bude myšlenkově 

chudé, bez nápadu, protože pohádky hrají podstatnou roli v raném rozvoji myšlenkových 

schopností (Streit, 2003). Fantazie vyskytující se v pohádkách pomáhá dítěti dostat se na 

vyšší stupeň ve vývoji citovém i duševním. Pomocí fantazie se odpoutá od zákonitostí 

reálného světa a to potřebuje pro svůj duševní vývoj (Benová, 1960). Fantazie zároveň 

uvolňuje dítě od svazujících zákonitostí světa a obraznost posiluje schopnost vlastního 

domýšlení a přetváření světa, tvořivého myšlení a řešení problémů (Richter, 2004). 

 Pohádky dítěti poskytují zábavu, ponaučení a podporují jeho osobnostní růst.  Pro 

každé dítě má stejná pohádka různý význam. Dítě si z ní vybere určitý smysl podle potřeb 

a zájmů, které v dané chvíli má.  Hodnota pohádky pro jedince se mění i v závislosti na 

různých fázích jeho života, a to je vlastnost, která platí pro každé umění. Při opakovaném 

předčítání některé pohádky, začne dítě vnímat, kdy mu pohádka nabízí pomoc, aby lépe 

pochopilo svůj složitý problém. Opakovaný poslech umožní dítěti nad příběhem přemýšlet 

a plně využít to, co mu nabízí z hlediska porozumění sobě samému a vlastní životní 

zkušenosti. (Bettelheim, 2000) 

 Přiblížili jsme si tedy, jaké benefity dětem předčítání pohádek přináší. Proč ale ony 

samy pohádky vyžadují? Ve většině případů přece platí, že to, co je pro člověka 

prospěšné, máme tendenci odmítat a preferovat raději tu špatnou variantu. V pohádkách 

jsou, ale tyto přínosy skryté. Děti si je nenásilně osvojují a přitom se soustředí na napínavý 

děj a oblíbené hrdiny. Například mají nemalý vliv na rozvoj dětské řeči. Takže si děti 

prostřednictvím pohádek nevědomě rozšiřují svou slovní zásobu a zdokonalují 

komunikaci (Syrovátková, 1960). 

 Malé děti ještě nejsou schopné odpovědět na otázku, proč se jim daná pohádka 

líbila či naopak.  Vnímají je zatím hlavně základními pocity libosti a nelibosti. Pohádka 

jim přijde buď hezká, nebo ošklivá, ale proč, to zatím většinou vysvětlit nedovedou 

(Benešová, 1960). Hezké pohádky jsou pro ně ty, které mají dobrý konec, kde kladná 

postava zvítězí a ten, kdo se mu snažil uškodit, je za své činy potrestán. Hezká je pro ně 

pohádka, kde se nachází hrdina-ka, který má s dítětem podobné vlastnosti a kde se postava 

dostává do situací, které jsou blízké i dítěti (Richter, 2004). Děti chápou vše konkrétně, 

proto i trest a odměna musí být konkrétní, jinak se jim pohádka nelíbí. Preferují, když je 
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psaná jednoduchým, dětem srozumitelným, ale ne moc strohým jazykem. Dávají přednost 

pohádkám, v nichž sice všemu úplně nerozumí, ale jsou psány skutečně uměleckým 

jazykem před těmi, které jsou plné zdrobnělin, krátkých vět a neobsahují žádné umělecké 

obrazy (Benešová, 1960). 

 Vyprávění pohádky musí být konkrétní, děti si ještě pod vyjmenovanými 

vlastnostmi nedokáží nic představit, protože s nimi nemají zkušenosti. Postavy by tedy 

měly být charakterizovány svým konkrétním jednáním (Benešová). Chceme-li, aby dítě 

porozumělo skrytému poučení, je dobré často opakovat situaci, z níž poučení vyplývá.  

V pohádkách bývají takové události většinou opakovány třikrát, což zesiluje účinek 

předávaného moudra. Děti tak snadněji pochopí vlastnosti hrdiny, které byly několikrát 

v konkrétních případech ukázány (Richter, 2004).  Podobně působí i kontrasty, kdy si děti 

lépe uvědomí charakter postav. Jsou-li protikladné postavy přivedeny do stejných situací, 

tak mezi nimi kontrast ještě více vynikne (Benešová, 1960). 

 Děti staré v rozmezí šesti až deseti let, už většinou dokáží říct, proč se jim daná 

pohádka líbila a samy si všímají i skrytého ponaučení, které z pohádky plyne. Mají rády, 

když s hrdinou prožívají nebezpečí, protože vědí, že nakonec zvítězí. Takto starým dětem 

již nevadí změny v známém příběhu, naopak stále vyžadují něco nového. (Benešová, 

1960) 

 Kolem devátého roku zájem o pohádky ustupuje, dětská mysl se přirozeně obrací 

k realitě a probouzí se u něj zájem o pozemský svět (Streit, 2003). Kolem desátého roku se 

čtenářovi záliby docela mění. Převažuje u něj dobrodružná četba a od pohádek se odvrací 

především pro jejich jednoduchost, stereotypnost. Nezavrhují však pohádky obecně, 

naopak ty nové, neobvyklé se jim líbí. V pohádkách preferují kratší popisy, především 

takové, které se opírají o zrakové vnímání, tím si postavy i prostředí, v kterém se děj 

odehrává, lépe přiblíží (Benešová, 1960). I mladiství se vrací do světa magie, kde hledají 

oporu, když zažívají svá první zklamání. V těžkých situacích, které lidi často potkávají, 

potřebují nejvíce naději, víru v to, že vše bude lepší. Kde jinde ji najít, než ve světě, kde je 

všechno možné a kde známá pravidla nemají žádný význam.  Nehledají ji už v tradičních 

pohádkách, ale v magických příbězích, které však mívají shodné charakteristiky (Molicka, 

2007). 
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3.3. Zobrazení genderu v pohádkách 

 

Pohádky, které jsou oblíbené a nadčasové jsou charakterizovány svým terapeutickým 

účinkem imaginace, konečným efektem vysvobození a vítězství hrdiny, faktem konečného 

usmíření. Všeobecně se preferují pohádky, kde nás role pohádkových postav nijak 

nepřekvapí, tedy od princezny se očekává, že bude krásná a princ statečný (Černoušek, 

1990). Děti mají tyto tradiční pohádkové postavy rády, jsou to bytosti, s kterými se 

setkávají jen prostřednictví pohádkového příběhu. Jsou součástí kouzelného světa, který je 

odlišný od toho reálného.  Navíc jsou takové pohádkové bytosti většinou krásné a krása je 

jedna z mála vlastností, kterou již menší děti znají a dovedou dobře postřehnout 

(Benešová, 1960). Krása pro ně často znamená příčinu obliby, protože pro jejich konkrétní 

vnímání, představuje názornou vlastnost. Děti často spojují krásu s dobrotou, z toho 

důvodu jsou pro ně krásné postavičky automaticky hodné. Zvláště malé děti mají problém 

pochopit, že někdo, kdo je zlý, by také mohl být krásný (Richter, 2004). Některé výzkumy 

také potvrzují, že když měly děti vymýšlet, jak jsou konkrétní postavy oblečené, tak ty zlé 

oblékaly rovnou do ošklivých, starých šatů a dobré postavy do krásných, barevných šatů. 

Zvláště stříbrná a zlatá barva vzbuzují u dětí pocit nádhery (Benešová, 1960). 

 Děti získávají představu o genderových rolích mimo vlastní rodinu nejenom 

kontaktem se svými vrstevníky, ale i svým vlastním rozšiřujícím se sociálním obzorem. 

Například pohádkové knihy, které jsou jim předčítány, jsou plné kulturních stereotypů a 

jejich četba je velmi vlivným zdrojem myšlenek a ideálů (Oakleyová, 2000). Ve většině 

tradičních i moderních pohádkách bývá stereotypně vymezena genderová struktura. 

Hlavním hrdinou je většinou muž. Ten v pohádce zastává aktivní roli, je chytrý, silný a 

statečný. Ženské postavy zastávají v pohádkách roli spíš pasivní a úspěchu dosahují 

především svou krásou. Často bývají hrdinům přiděleny jako odměna za prokázané 

služby. Tyto postavy pak dětem ukazují, jaké jsou podoby genderových rolí ve 

společnosti. Chlapci i dívky se tak setkávají s postavami jako se vzory, s kterými by se 

měli identifikovat, aby byli dobrou součástí genderovaného sociálního systému 

(Jarkovská, 2004). 

 Pohádkový svět je specifický tím, že se v něm může stát úplně všechno. Můžou 

zde být překonány třídní hranice, které jsou zavedeny ve společnosti. Proto je možné, aby 

si prostý pekař vzal za ženu princeznu. Za pomoci získaných pokladů se vyrovnávají i 

majetkové nerovnosti, případně bohatí, kvůli své lakotě o majetek přijdou. Přes takové 
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možnosti však v pohádkách genderová nerovnost zůstává (Jarkovská, 2004). Můžeme si, 

ale položit otázku, proč by měl být v pohádkách zobrazován svět, kde jsou si lidé 

genderově rovni, když v reálném světě to tak není. Na druhou stranu, v pohádkách se 

vyskytují věci, které jsou naprosto nereálné. Do mnoha pohádek promítali lidé svá přání. 

Přáli si, aby se kouzelným slůvkem spravily věci, aby se vynořil kouzelný ubrousek, díky 

kterému by měli co jíst a hlavně, aby dobro vždy vítězilo nad zlem (Čeňková, 2006). Do 

žádné pohádky se však nepromítly snahy o změnu genderového uspořádání společnosti 

(Jarkovská, 2004). 

 V tradiční dětské literatuře jsou ženské postavy zcela opomíjeny, anebo jsou ženy 

popisovány stereotypním způsobem. Lenore Weitzman et.al. (1972), která provedla 

analýzu kritikou oceněných dětských obrázkových knížek zjistila, že mužské postavy jsou 

v nich většinou vykresleny v rolích aktivních dobrodruhů a vůdců, zatímco ženské postavy 

naopak v rolích pasivních společnic a pomocnic. U chlapeckých hrdinů jsou oceňovány 

především výkony a chytrost, u dívek pak přitažlivý vzhled (Renzetti, Curran, 2003). Také 

nakladatelé jsou názoru, že mužští hrdinové jsou jistější zárukou úspěšnosti knížek pro 

děti než ženské hrdinky. Dívky bývají častěji znázorňovány s typicky ženskými atributy, a 

ukazuje se jako nesnadné napsat poutavý příběh např. o dítěti, které pečuje o mladšího 

sourozence, který by zaujal také chlapce (Janošová, 2008). V pohádkových knížkách jsou 

dospělí muži popisováni při výkonu nejrůznějších typů prací, ženy pouze při výkonu prací 

v domácnosti. Ve zhruba jedné třetině zkoumaných knížek se ženské postavy 

nevyskytovaly vůbec. Tentýž výzkum provedli o patnáct let později Williams et.al. (1987) 

a zjistili významný pokrok ve zviditelnění ženských postav. Knížky vydané a posuzované 

na poč. 80. let jen z jedné osminy neobsahovaly žádné ženské postavy a v celé třetině 

ženské hrdinky hrály dokonce hlavní roli. I když se výskyt obou pohlaví téměř vyrovnal, 

způsob, jakým jsou zobrazována, se nezměnil (Renzetti, Curran, 2003).  

 Autoři studie říkají: „Co se týče popisu rolí a osobních charakteristik, jeví se ženské postavy ani ne 

tak stereotypně, jako spíše bezbarvě. Nenašli jsme žádný konsistentní rys chování, jímž by se vyznačovala 

většina ženských aktérek příběhu, naopak téměř všichni muži jsou popisováni jako nezávislí, aktivní a 

cílevědomí. Jinak jsou obecné rozdíly ve způsobu zobrazování mužů a žen zcela v souladu s normami 

tradiční kultury“ (Williams et.al in Renzetti Curran, 2003: 118). 

 V roce 1997 se dětská knihovnice Kathleen Odean zaměřila na průzkum 40 000 

nových dětských knih. Výzkum poukázal na to, že v naprosté většině měly ženské postavy 

jen vedlejší roli a jen malá část těchto hrdinek byla popisována jako statečná, nezávislá a 

fyzicky zdatná. Z tohoto velkého množství knih pro děti, všech věkových skupin, bylo 
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pouze šest set, které popisovaly dívčí postavy, vymykající se vžitým představám o ženách. 

Vyskytují se v nich tedy dívky, které zažívají dobrodružství při podnikání nebezpečných 

cest a nejsou při tom nijak závislé na mužích. Samy řeší své problémy a nespoléhají se na 

pomoc odjinud. (Renzetti, Curran, 2003) 

 Bohužel z jiných výzkumů vyplývá, že ani změna způsobu knižních ilustrací 

nezabrání stereotypnímu popisu osob. Skoro pokaždé byly postavy interpretované jako 

nositelé té či oné genderové identity. Z toho 95% případů tvoří mužské postavy 

(DeLoache et.al in Renzetti, Curran, 2003). V dětských pohádkách, kde se vyskytují 

bytosti, které pomáhají dítěti, bývají pouze tyto postavy popisovány jako ženské. Taková 

interpretace odpovídá běžným genderovým stereotypům, podle nichž ženy a dívky častěji 

potřebují pomoc než muži a chlapci a mají silnější sklon pečovat o děti.  

 Zdá se tedy, že zobrazovat postavy rodově neutrálním způsobem je ve skutečnosti 

kontraproduktivní, neboť dospělá osoba, která obrázek čte spolu s dítětem, často zprostředkovává dítěti ještě 

stereotypnější prezentaci skutečnosti než sama průměrná dětská knížka (DeLoa-che et al. in 

Renzetti, Curran, 2003: 119). 

 V roce 1973 napsala italská spisovatelka Elena Gianini Belotti: „Dětská literatura včetně pohádek je 

zodpovědná za diskriminační, reakcionářský, mizogynií a nehistorický postoj, který je o to horší, že si ho 

osvojují děti bez možnosti jeho kritické reflexe. Vzory předkládané takovým typem literatury nejenže 

nenapomáhají dítěti růst a postupně si organizovat svoji budoucí societu, ale blokují ho přímo v dětství“ 

(Belotti in Jarkovská, 2004: 60). 

 Autorka zastává názor, že pohádky zpodobňují jen nevýrazné a neschopné modely 

žen, které se zaobírají vlastní krásou. Poukazuje na tři nejznámější pohádky, které se od 

malička předčítají dětem: Karkulka, Sněhurka, Popelka. Podle ní jsou Karkulka i Popelka 

zobrazené jako naivní a hloupé bytosti odkázané na pomoc mužského hrdiny, který se 

v pravou chvíli objeví. V postavě Sněhurky vidí prototyp uvězněné ženy v domácnosti, 

která nemá kam jít, tak vaří, uklízí a čeká na prince, jehož vysvobození si zaslouží proto, 

že je překrásná i po smrti. Takový model princezny či krásné dívky, která si svou krásou 

vyslouží lásku prince, předkládá dívkám představu o důležitosti vzhledu v životě ženy. Už 

mladé dívky vědí, že půvab hraje roli ve vztazích s lidmi, především s muži, a že vztahy 

jsou taky jednou z oblastí, ve které ženy dominují, a která určuje jejich identitu. Takový 

přístup utváří z dívek budoucí čtenářky dívčích časopisů, které jsou plné obrázků krásných 

žen a nabízejí spoustu rad a technik, jak této krásy dosáhnout. Belloti též uvádí, že z 80 % 

pohádek bratří Grimmů představují ženy záporné role. Zároveň u nich a nenajdeme 

ženskou postavu, která by byla inteligentní, odvážná a čestná. Poměry v pohádkových 
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příbězích se nezměnily ani v 70. letech, kdy Belloti výzkum dětské literatury prováděla. 

Na Princetownské univerzitě analyzovala skupina feministek 15 edicí pro mládež a 144 

textů určených pro základní školy a z jejich výzkumu vyplynulo, že chlapci představují 

hlavní hrdiny v 881 a dívky jen v 344 případech. (Jarkovská, 2004) 

 Důležitý moment při analýze dětských příběhů je, jak je děti přijímají a s jakými 

postavami se identifikují. Belotti zjistila, že 45% dívek si jako postavu, s kterou by se 

identifikovaly, vybralo muže, naopak tomu bylo jen u 15% chlapců. Shledává v tom 

ambivalentní vztah děvčat ke svému pohlaví, tento postoj lze však interpretovat jako 

důkaz rozpouštění generových identit. Když se tedy někdo identifikuje jako žena, 

nepřejímá tak soubor typických ženských charakteristik, ale její vlastnosti, možnosti, a 

chování jsou spojeny s mužským i ženským pohlavím. Dívky se pravděpodobně 

neidentifikovaly s biologickým pohlavím svého hrdiny, ale s jeho vlastnostmi a příběhem. 

Zmíněných pouhých 15% u chlapců neznamená, že netrpí ambivalencí ke svému pohlaví, 

ale spíš to, že ženských hrdinek je méně a je pro ně obtížnější a kulturně méně přijatelné 

identifikovat se s postavou, která patří k neprivilegovanému pohlaví. (Jarkovská, 2004) 

 Změny ve společnosti spolu s feministickým hnutím změnily představy o 

podobách jednotlivých pohlaví, důsledkem toho dochází k rozpouštění genderových 

identit. To se projevilo v abstrakci a fantazii příběhů pro děti a dospívající. V moderních 

pohádkách se často setkáváme s podobným rozpouštěním genderových identit a 

genderově podmíněných modelů rolí tak, jak k nim dochází ve skutečnosti. Nejde ale jen o 

to, převrátit pohlaví hlavního hrdiny a místo o Popelce číst pohádky o Popelákovi. Jde o 

to, aby povahové rysy a činy hrdinů a hrdinek nebyly pevně spojeny s jejich pohlavím a 

nevytvářily tak ucelený soubor vlastností, které jsou ve společnosti považované za vhodné 

pro určité pohlaví. V případě, že by došlo jen k převrácení rolí, by se mohlo stát, že čtenáři 

a čtenářky si sice uvědomí, že postava nejedná v souladu se svým pohlavím, ale tato 

změna by mohla být vysvětlena tak, že zkrátka bojovná princezna jedná jako muž. 

(Jarkovská, 2004)  

 Dnešní literatura je tedy méně sexistická než na konci 20. století. Nicméně změny, 

k nimž došlo, jsou stále spíše nepatrné. Otázkou je, jak se méně genderově stereotypní 

četba odráží na dětském uvažování o genderu. Autorka jedné studie, která se touto 

tématikou zabývala, dochází k závěru, že netradičně pojatá sdělení o genderu mohou již u 

malých dětí vyvolávat odmítavý postoj. Bronwyn Davies (1989) dětem předškolního věku 

a různého rasového a etnického a třídního původu předčítala povídky s feministickými 
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motivy. Zjistila, že většina dětí reaguje na pohádkové postavy, které plní netradiční role a 

vykonávají činnosti, které jsou spojené s opačným genderem odmítavě a nejsou schopné 

se s nimi ztotožnit. Čtyř až pětiletým dětem znemožnila „dříve vštípená struktura 

tradičního příběhu, aby odlišný typ příběhu vůbec slyšely“ (Renzetti,Curran, 2003: 119). 

Mezi dětmi různé rasové, etnické či třídní příslušnosti nebyly patrné žádné rozdíly. 

Významným faktorem se ukázala snaha rodičů socializovat své děti nesexistickým a 

genderově nepolarizujícím způsobem. Do výzkumu byly zahrnuty i dvě děti, které 

pocházely z rodin, kde se rodiče k polarizující a genderové socializaci nepřikláněli. Tyto 

děti jako jediné nevnímaly genderově inverzní chování postav příběhu negativně a neměly 

problém se s těmito postavami ztotožnit. To dokazuje, že při společném úsilí různých 

účastníků je nestereotypní genderová socializace možná (Renzetti, Curran, 2003). 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

 

4.1 Cíl výzkumu 

 

Cílem výzkumu bylo zjistit a porovnat reakce sourozenců na genderově tradiční a 

netradiční pohádky. Snažila jsem se zjistit, zda jsou děti schopné pozitivně přijmout 

pohádku, která se vymyká stereotypnímu genderovému standardu, který se v tradičních 

pohádkách vyskytuje. Svůj zájem jsem zaměřila i na otázku, zda genderové role, které děti 

vnímají u svých rodičů, ovlivňují jejich pohled na netradiční pohádky. Hledala jsem 

spojitost mezi tím, jestli děti, které jsou vychovávány v prostředí, kde nejsou genderové 

role u rodičů striktně vymezené, mají menší problém s přijetím netradičních pohádek a 

naopak. 

 Sledovala jsem, s jakými postavami se děti nejvíce identifikovaly, zda byly 

schopné ztotožnit se i s postavami odlišného pohlaví/genderu. Zajímalo mě, jestli se 

chlapci budou ztotožňovat s postavou prince nebo mužského hrdiny i když nebude 

vykazovat stereotypně označované mužské vlastnosti a zda se dětem bude genderově 

netradiční pohádka obecně líbit nebo ji budou odmítat. Genderově tradiční pohádka 

přitom sloužila jako srovnávací materiál, jejíž pomocí se daly zjistit rozdíly v pohledu na 

genderově netradiční pohádku. 

 Jak již bylo uvedeno v teoretické části, pohádky dětem pomáhají pochopit určitý 

řád, který ve světě panuje. Prostřednictvím pohádek si děti osvojují normy, jejichž 

dodržování daná společnost vyžaduje. Výzkum vycházel z předpokladu, že v pohádkách je 

zobrazována tradičně vymezená genderová struktura. Jejich děj je tedy spojen s mužským 

hrdinou, který v pohádce vykonává aktivní roli a ženská postava se v ní vyskytuje spíše 

v rolích pasivních.  

 

4.2 Použitá metoda sběru dat 

 

Pro zpracování tohoto výzkumu byla vybrána kvalitativní strategie, protože informace 

budou získány od malého počtu jedinců a k výsledku výzkumu není třeba statistických 

procedur nebo jiných způsobů kvantifikace. Snažíme se odhalit podstatu zkušeností dětí 

s určitým sociálním jevem. Kvalitativní metody mohou být použity k získání nových a 
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neotřelých názorů na jevy, o nichž už něco víme, a pomůžou nám získat detailní 

informace, které se kvantitativními metodami obtížně podchycují (Strauss, Corbin, 1999). 

 U výsledků kvalitativního výzkumu je klíčové reflektovat kritéria validity a 

reliability. Konstruktivisticky zaměření metodologové Lincoln a Guba (1985) však 

považují koncepty validity a reliability za nerelevantní, protože jsou podle nich spojené 

s kvantitativním výzkumem. Navrhují tedy náhradní koncepty, které by podstatě 

kvalitativního výzkumu lépe vyhovovaly. Dobrý výzkum musí tedy splňovat tato kritéria: 

důvěryhodnost, přenositelnost, hodnověrnost, potvrditelnost (Hendl, 2005). 

Důvěryhodnost jsem se snažila podpořit dostatečným trváním výzkumu. Ke každému 

dítěti jsem přistupovala individuálně a věnovala jsem dostatek času získávání podrobných 

informací. Přenositelností se v kvalitativním výzkumu míní možnost využít závěry 

z daného případu pro jiný výzkum, který se mu podobá (Hendl, 2005). Výsledky mého 

výzkumu potvrdily výsledky předešlých studií, které se zabývaly tématem vlivu 

genderových stereotypů v pohádkách na děti. Aby byl výzkum dostatečně hodnověrný, 

snažila jsem se všechny kroky, které byly v rámci výzkumu provedeny, podrobně popsat. 

Na kritérium potvrditelnosti jsem myslela při závěrečném zhodnocení výzkumu. Problém 

může představovat homogennost vzorku, děti pocházely ze stejné části Prahy, 

z podobných socioekonomických podmínek a nebyly mezi nimi rasové rozdíly. 

 Sběr dat jsem provedla v mateřské škole na Praze 7. Kritéria pro zařazení do 

vzorku byla předem daná výzkumným problémem. Do vzorku byli zařazeni sourozenci 

předškolního věku, jejichž věkový rozdíl nepřekračuje hranici jednoho roku. S výběrem 

členů vzorku mi pomohla ředitelka mateřské školy, která má přístup k informacím o 

dětech a ví, které děti splňují kritéria výzkumu. Před začátkem výzkumu byl získán 

informovaný ústní souhlas od rodičů dětí, které se ho účastnily. Rodiče i děti byli plně a 

srozumitelně informováni o cílech, průběhu našich setkání a o využití získaných dat. Byli 

informováni o tom, že děti mohou svou participaci na výzkumu kdykoli ukončit, s tím 

byly obeznámeny i samotné děti. 

 Výzkum byl proveden v jedné ze tříd mateřské školy. Šlo tedy o prostředí, které 

děti znaly a které jim poskytlo určitou jistotu a bezpečí. Vzorek se skládal z pěti párů 

sourozenců, přičemž každý pár tvořil chlapec a dívka. Během návštěv mateřské školy 

jsem každému dítěti individuálně přečetla obě pohádky a posléze s nimi provedla 

polostrukturovaný rozhovor. S dětmi jsem pracovala individuálně, aby se na děj pohádky 
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více soustředily a navzájem se nerozptylovaly. Navíc při společném rozhovoru, by mohlo 

dojít k přejímání názorů druhých dětí a získané informace by ztratily autentičnost.   

 Jako techniku sběru dat jsem tedy zvolila polostrukturovaný rozhovor, ten se 

vyznačuje definovaným účelem, určitou osnovou a velkou pružností celého procesu 

získávání informací (Hendl, 2005). Tazatel tak má značnou volnost pro improvizaci a 

reagování na konkrétní situace, což je u spolupráce s dětmi důležité. Děti se tak mohly 

nevázaně rozpovídat k nějakému tématu a nebyly svázány přesně formulovanými 

otázkami.  

 Nejprve byla dítěti přečtena pohádka s genderově tradičními prvky, které děti 

dobře znají. Genderově tradiční pohádky sloužily jako materiál pro srovnání, na jehož 

základě se daly vysledovat specifika reakcí na pohádky genderově netradiční. Při 

následující návštěvě pak pohádka genderově netradiční. Ve většině případů byla prodleva 

mezi přečtením obou pohádek jeden den. Celková doba jednoho individuálního setkání se 

pohybovala kolem patnácti minut v závislosti na komunikaci dítěte.  

 Každý rozhovor jsem nahrávala na diktafon, abych se mohla plně věnovat dítěti a 

nezdržovala se psaním poznámek. Nejprve jsem dětem pohádku přečetla, potom jsme se 

bavili o tom, zda se mu pohádka líbila a postupně jsme probrali všechny předem 

připravené otázky a na závěr jsem zjišťovala informace o dítěti a jeho rodině. Tyto otázky 

jsem nechala až na konec, kdy už se děti tolik nesoustředily.   

 Průběh rozhovorů se lišil v závislosti na daném dítěti. Některé bylo upovídanější 

než druhé a i když děti neměly s komunikováním se mnou zjevný problém, některé z nich 

působily v určitých momentech v průběhu rozhovoru zakřiknutě. V některých případech 

mohla být neschopnost dítěte odpovědět na otázku daná tím, že mělo problém s vlastním 

formulováním myšlenek. Jiným faktorem mohla být pro ně nesrozumitelně formulovaná 

otázka. V úvahu přichází i fakt, že některá část rozhovoru pro ně mohla být nezajímavá a 

proto měly problém udržet pozornost. Přesto děti většinou odpovídaly a reagovaly bez 

větších problémů.  

 

4.3 Interpretace dat 

 

Při analýze získaných dat, jsem se zaměřovala na hlavní témata, o kterých jsem se s dětmi 

bavila. Jednalo se o odpovědi, co se dětem v pohádce nejvíce líbilo, jakou postavou by 

chtěly být, jaká se jim naopak vůbec nelíbila a zda převáděly pohádkové situace do reality. 
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Na základě rozhovorů vznikala i další témata, které jsem při analýze hodnotila, jednalo se 

například o vnímání vzhledu u mužského hrdiny a ženské hrdinky.  

 Při analýze jsem kromě stránky obsahové zohledňovala i stránku formální. 

Posuzovala jsem i mimoslovní výrazy, které děti používaly a jakým způsobem na ně 

reagovaly. Častým takovým projevem byl smích. Všímala jsem si i způsobu chování a 

vystupování. Na některé otázky například děti odpovídaly sebejistě, u jiných dlouze 

váhaly.  

 Na základě získaných informací jsem vytvořila medailonky jednotlivých dětí, které 

umožňují přehledně prezentovat získaná data z rozhovorů, a posléze z nich mohu vyvodit 

závěry. Medailonky mají stejnou strukturu, začínají informacemi o tom, jaké hračky má 

dané dítě nejraději a jaké kroužky navštěvuje. V samotných medailonkách se slučují 

odpovědi dětí a mé interpretace těchto výroku. V závěru je vždy popis rodinného 

prostředí, z kterého dítě pochází a porovnání odpovědí sourozenců. 

 

4.4 Charakteristika předčítaných pohádek  

 

Obě pohádky byly vypracovány za účelem této bakalářské práce. Byly sestaveny tak, aby 

byly dějově identické a lišily se pouze v genderových rolích dvou hlavních postav. 

V tradiční pohádce je tedy hlavním hrdinou muž a v netradiční pohádce žena. Díky 

záměrnému sestavení pohádek, nemohly děti již dříve příběhy slyšet, což mi umožnilo 

lépe porovnávat odpovědi, protože žádné z dětí nebylo zvýhodněno tím, že by pohádku 

dobře znalo. Sepsání nových pohádek pro výzkum navíc umožnilo sestavit je tak, aby 

odpovídaly potřebám výzkumu. Pohádky jsou vhodné pro děti předškolního věku a jsou 

založené na jednoduché a pro děti lehce srozumitelné zápletce. Svou délkou nepřekračují 

hranici pěti minut, aby děti dokázaly udržet pozornost po celou dobu předčítání.  

 Pohádka, která nese název O princi Lumírovi, vypráví o chudé, ale krásné 

mlynářce Aničce, kterou unese vodník a uvězní ji v hrníčku na dušičky, dokud si ho 

nebude chtít vzít za manžela. Aničku naštěstí vysvobodí statečný princ Lumír. Druhá 

pohádka je O princezně Máně, která se vydá zachránit mlynáře Jindru, kterého v pekle 

uvěznila vládkyně pekel Lucinda. Obě pohádky končí šťastně veselkou a záporné postavy 

slibují, že se polepší a v budoucnu již nikomu škodit nebudou.   

 Genderové role jsem pozměnila i u vedlejších postav, tedy u rodičů unesených 

dětí. Tyto postavy se vyskytují jen na začátku pohádky a posléze až na svatbě dětí na 
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konci pohádky, ale jsou u nich popsány činnosti, které bývají stereotypně označovány jako 

ženské či mužské. Výkon těchto činností si v druhé pohádce kovář s kovářkou vyměnili. 

 V obou případech jsou uvězněná mlynářka i uvězněný kovář popsáni pouze 

s ohledem na svůj atraktivní vzhled. V pohádce se vyskytují pouze na začátku pohádky, 

kdy jsou zajati a to právě kvůli svému vzhledu a později se objevují až když je hlavní 

hrdina, hrdinka vysvobodí. Hlavními postavami jsou příslušníci královské rodiny a ve 

svých činech projevují fyzickou sílu a statečnost. Pro úplnost jsou celé verze obou 

pohádek uvedené v přílohách. 

 V druhé pohádce je zachována zápletka i děj pohádky a dochází jen k otočení 

genderových rolí. Tak se do popředí dostává ženská hrdinka, která je sama strůjkyní 

příběhu. Díky tomu jde sledovat reakce dětí na pohádku, která se v tomto ohledu vymyká 

pohádkám, které děti znají. Mužská postava je v tomto příběhu odkázána pouze na její 

pomoc.  

 Obě pohádky splňovaly několik kritérií, které jsou pro pohádky typické. V obou 

jsou jasně vymezené dobré a zlé bytosti. Obě pohádky mají šťastný konec a vyskytují se 

v nich i čáry a kouzla. Pohádky se odehrávají na neurčitém místě a čase a vyskytují se 

v nich typické počáteční a závěrečné fráze.  

 

4.5 Medailonky 

 

Klárka (6 let) 

Klárka má dvojče Kryštofa. Každý má doma vlastní hračky. Klárka má spoustu panenek, 

ale často bráchovi bere i jeho hračky i autíčka. Ve volném čase nejraději kreslí a tancuje a 

chodí i na latinskoamerické tance a do Sokola.  

První pohádka se Klárce moc líbila. Správně určila hlavní postavu a uvědomovala si, že je 

hlavní díky své statečnosti a tomu, že zachránila Aničku. Při odpovědi na otázku, kterou 

postavou v pohádce by chtěla být, pro ni nebyla důležitá povaha ani pohlaví/gender 

bytosti, ale vybrala si vodníka, protože má ráda zelenou barvu. Ráda nosí zelené oblečení, 

a proto by si přála být vodníkem. V rozhovoru se dále ukazovalo, že správně vnímala 

zápornou charakteristiku Brčálníka a sama by ho potrestala tím, že by ho nechala vysušit 

na sluníčku, ale jeho vlastnosti nespojovala obecně s postavou vodníka. U prince Lumíra 

popisovala jeho statečnost a svaly. Zajímavé je, že se Klárka zaměřila na popisování 

princových svalů, i když v pohádce bylo pouze zmíněno, že je silný a navíc zvítězil jen 
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díky své vynalézavosti. O Aničce tvrdila, že byla stejně hodná jako princ a oba prý 

poslouchali rodiče, takže se k sobě hodili. Klárka si uvědomovala rozdíl mezi pohádkou a 

realitou a ráda by v pohádce žila, protože: „Vždycky by tam byl ten zachránce a pak by to 

dobře dopadlo“. Postava mužského zachránce je zřejmě pro Klárku neodmyslitelně 

spojena s pohádkovým dějem.  

 To dávala najevo i v druhé pohádce, která se jí sice líbila, ale radši má pohádky 

tradiční. V této pohádce se identifikovala s postavou vládkyně pekel Lucindou a to znovu 

kvůli barvě, kterou tato postava nosí. V obou pohádkách nebylo oblečení ani barvy, které 

na sobě vodník i Lucinda měli nijak popsáno. Klárka má tedy i tyto postavy pevně spojeny 

s jejich popisem v tradičních pohádkách. Tentokrát by se jí líbilo nosit červenou a černou 

barvu. Klárka vnímala, že hlavní postavou je princezna Máňa, která Jindru zachránila. Na 

otázku, jaká byla princezna, odpověděla: „Hodná a všechny ráda zachraňovala“.  Důvod, 

proč v této pohádce zachránila princezna Jindru, je, že princezna všechny ráda 

zachraňovala. Vnímala tedy Máňu jako výjimku mezi princeznami, která se věnuje své 

zálibě zachraňovat lidi v nesnázích, to proto, že o žádné takové princezně ještě neslyšela. 

Na toto vnímání upozorňuje i spisovatelka Elena Gianini Belotti, které tvrdí, že dojde-li 

v pohádce k prohození rolí, děti si sice uvědomí, že postava nejedná v souladu se svým 

pohlavím, ale tuto změnu si vysvětlují tak, že bojovná princezna jedná jako muž 

(Jakrovská, 2004). U Jindry Klárka nejdříve oceňovala, že pomáhal tatínkovi přikládat 

v kamnech, ale zároveň si uvědomovala, že nebojoval sám s Lucindou a proto není 

statečný.  

 Klárka by sama o kluka bojovat nechtěla, tvrdila, že by to mělo být naopak a pak 

řekla: „Když zachráníš kluka, tak je to o ničem. Není to moc velká sláva. Všichni by 

říkaly fuj. Kluk by měl zachránit sebe nebo holku“. Výměnu genderových rolí vnímala 

negativně i u vedlejších rolí kováře s kovářkou. Kovat podkovy by podle ní měl spíš 

tatínek, kovářka by taky mohla dělat z kovu, ale jen menší věci a práci v chalupě by měla 

vykonávat kovářka, která by měla péct i buchty. Klárka tedy striktně odděluje genderové 

role, které u pohádkových postav vnímá. Přejímání dominantních konstrukcí – hegemonní 

maskulinity a preferované femininity  se projevuje v tom, že některé vlastnosti a činnosti 

přiřazuje pouze dívkám a jiné pouze chlapcům a jejich vzájemné prolínání vnímá 

negativně.  

 Mezi její nejoblíbenější pohádky patří Růženka, Sněhurka a nyní si čte 

s maminkou pohádku o Zlatovlásce. Tyto její nejoblíbenější pohádky všechny zobrazují 
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zakleté nebo uvězněné princezny, které čekají, až je princ vysvobodí. Jsou tedy v souladu 

s konstrukcí preferované femininity. Možná právě díky těmto pohádkám, které často 

poslouchá, jí dělalo problém, přijmou pohádku, která je odlišná.  

 

Kryštof (6 let) 

Kryštof je Klárčin bratr. Nejraději si hraje s postavičkou Spidermana a dinosaury. 

Barbíny sestře nikdy nebere, protože jsou jen pro holky. Kryštof chodí na výtvarný kroužek 

a hraje hokej. 

Kryštofovi se genderově tradiční pohádka líbila. Nejvíc se mu líbilo, jak vodník směšně 

nadával. Jako hlavního hrdinu správně označil prince, který zachránil Aničku. Princ byl 

pro něj chytrý, statečný a proto je to postava, se kterou se identifikoval. Postava, kterou by 

být nechtěl, je pro něj vodník, který je zlý a uvěznil Aničku do hrníčku. Aničku popisoval 

jako hezkou a hodnou a důvodem proč se sama nemohla vysvobodit je, že na hrníčku byla 

poklička, kterou by Anička neuzvedla. Sám by taky rád s vodníkem bojoval, hlavně kdyby 

mu uvěznil sestřičku. I když jsou děti stejně staré, má Kryštof pocit, že protože je kluk, 

musí sestřičku hlídat a postarat se o ni.  

  V druhé pohádce se Kryštofovi nejvíc líbilo počáteční vyprávění o kováři 

s kovářkou. Kryštof ale pozměnil činnosti, které v pohádce netradičně vykonávala kovářka 

a připsal je kováři. V této pohádce se identifikoval s postavou kováře, který podle něj 

vyráběl podkovy pro koně.   

 Za hlavní hrdinku považuje princeznu, která Jindru zachránila. Popisuje ji jako 

statečnou, zatímco o Jindrovi mluví jako o „nestatečném“. Jako důvod, proč se Jindra sám 

neosvobodil, uvádí: „Ten hrnec byl zamčenej a on se nemohl dostat ven“. V pohádce jsem 

se o žádném zámku nezmiňovala. Kryštof tak ospravedlňuje chování Jindry, který se 

nezachoval tak, jako ostatní mužští hrdinové, které zná z pohádek. Na rozdíl od první 

pohádky, zde Jindra nevykazuje stejné maskulinní vlastnosti jako princ Lumír, proto se 

Kryštof raději identifikuje s postavou kováře, protože se mu líbilo víc jeho chování než 

Jindrovo. Děti, které se identifikují s nějakou pohádkovou postavou, přejímají i její 

vlastnosti, způsob myšlení a jednání (Molicka, 2007). Přejí si být například princem, aby 

byly stejně statečné a prožívaly stejná dobrodružství jako on (Streit, 2003). Postava Jindry 

je však v pohádce popsána jen v závislosti na jeho kráse, proto není pro Kryštofa 

dostatečně zajímavý.  



60 
 

 Kryštof připouští, že by se mu líbilo, kdyby o něj někdo bojoval, ale na otázku, zda 

by se mu líbilo, kdyby o něj bojovala princezna, odpovídá: „To spíš princ. V pohádkách 

bývá, že vysvobozuje kluk“. Kryštof si tedy uvědomuje, jak jsou pohádky obvykle 

konstruované, má tedy pohádky spojené s tradiční postavou mužského hrdiny. 

  Kryštof si uvědomuje, že v dnešním světě chlapci nebojují o dívky a na otázku, 

jestli by dívky měly o chlapce bojovat, řekl: „Tohle je divný, kluk by měl bejt statečnej a 

né nestatečnej“. Kryštof tedy sdílí představu hegemonní maskulinity. Dobře si také 

uvědomuje rozdíl mezi pohádkovým a skutečným světem, kde v tom pohádkovém by o 

svou sestru bojoval, ale ve skutečném ví, že zde nikdo nebojuje.  

 Kryštof doma samozřejmě poslouchá stejné pohádky jako Klárka, on má ale 

nejraději pohádku O princi Bajajovi a všechny takové, kde princ musí bojovat s drakem.  

Jde tedy o pohádky, kde je hlavním hrdinou muž, který v pohádce vykonává aktivní roli.  

 

Kryštof a Klárka mají ještě staršího bratra Adama. Jejich maminka pracuje jako učitelka 

v mateřské škole a jejich tatínek je chirurgem v nemocnici. Doma vaří pouze máma, 

protože táta umí jenom párky. Klárka ale prý mamince hodně pomáhá. Maminka doma 

také uklízí, ale Kryštof i Klárka jí musí pomáhat a hlavně si sami uklízejí hračky. Na 

otázku, kdo doma opravuje věci Klárka, odpověděla: „Když jsme s maminkou sami doma, 

tak radši počkáme na Adama nebo na tátu.“  

 Alespoň tyto základní role, které děti u rodičů vnímají, jsou v jejich rodině jasně 

rozdělené. Proto mohly mít děti problém připustit, aby kovář pekl buchty, zatímco 

kovářka vyráběla podkovy. Obě děti přistupovaly k genderově netradiční pohádce spíše 

negativně. Jedním z důvodů může být fakt, že přečtenou pohádku porovnávaly 

s pohádkami genderově tradičními, které dobře znají. Na děti může mít samozřejmě vliv i 

jejich sociální zázemí. 

 

Johanka (5 a půl let) 

Johanka má dvojče Pavlíka. Johanka si s panenkami moc nehraje, ale raději si kreslí. 

Chodí na kroužek kreslení a zpívání. 

Johance se genderově tradiční pohádka moc líbila. Nejvíce se jí líbila Anička, protože byla 

hodná. Postava, kterou by si přála být je Anička, aby také mohla tancovat na louce. 

Správně určila hlavním hrdinou prince Jindru, který podle ní byl „hodnej a silnej“. 

Bytostí, kterou by Johanka být nechtěla, byl vodník, který byl zlý, protože uvěznil Aničku. 
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Johance by se líbilo, kdyby o ni také někdo bojoval, ale sama říká: „Teď už nikdo 

nebojuje, to jen v pohádkách“. Johanka si tedy uvědomuje rozdíl mezi pohádkou a 

reálným světem.  

 V druhé pohádce se Johance nejvíc líbila Lucinda, protože byla srandovní, když se 

zlobila. Hlavní postava byla v pohádce princezna, protože zachránila Jindru. Kdyby si ale 

Johanka mohla vybrat, jakou postavou by chtěla být, byla by to kovářka, protože by jí 

bavilo dělat podkovy. Ráda by tedy vykonávala genderově netradiční povolání. U popisu 

kováře s kovářkou tvrdila, že jsou oba hodní, ale co dělal kovář, nevěděla. Při vyprávění ji 

zaujala jen kovářka, a popisu kováře už nevěnovala pozornost. Stejně jako v první 

pohádce by Johanka nechtěla být Lucindou, protože byla zlá a zavřela Jindru do kotle. Při 

popisu princezny, věděla, že byla statečná a silná, ale jaký byl Jindra, mi říct neuměla. Ke 

kováři ani k Jindrovi nedokázala přiřadit genderově netradiční vlastnosti. Kovář byl 

v pohádce popsán jen při činnostech, které jsou stereotypně přiřazovány ženám, a Jindra 

byl popsán jen na základě svého vzhledu. Zřejmě proto, že tyto činnosti a vlastnosti byly 

pro Johanku netypické, nebyla schopna si je ani zapamatovat.  

 Johance by se prý líbilo takhle bojovat, jako bojovala princezna o Jindru, protože 

by ho pak zachránila a to by bylo „dobrý“. Zároveň mi Johanka prozradila, že i ona má 

sílu jako princezna Máňa, protože prý přepere i tátu. Johance by se ve světě, kde by se lidé 

chovali jako v téhle pohádce, žít líbilo. 

 Pro Johanku byla pohádka O princezně Máně první, ve které bojovala princezna o 

kováře, kterou slyšela, ale moc se jí líbila. Sama řekla: „Bylo to hezký“ a fakt, že mužská 

role zde vystupovala pasivně, jí nevadilo, protože Jindra asi nevěděl, jak se má zachránit, 

tak mu princezna pomohla. Výměna genderových rolí u pohádkových postav jí tedy 

nevadila, protože to byl způsob, jak v pohádce dojít ke šťastnému konci. Johanka kladně 

přivítala i rozšíření aktivních činností, které zde ženské postavy vykonávaly. Velmi se jí 

líbila představa, že by také kovala podkovy i představa bojovat za vysvobození Jindry. 

 Johance čte maminka hlavně logopedické pohádky, ve kterých jsou i princové a 

princezny. Tyto pohádky jsou však zaměřeny na rozvíjení řečových dovedností u dětí, 

takže i jejich děj není tak založen na genderově tradičním rozdělení rolí.  

 

Pavlík (5 a půl let) 

Pavlík je tedy Johančin bratr. Rád si hraje s auty, ale často si hrají s Johankou spolu s 

plyšovými hračkami. Stejně jako Johanka, chodí Pavlík na kroužek kreslení a zpívání.  
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Pavlíkovi se v první pohádce nejvíce líbil princ. Líbilo se mu, jak vysvobodil Aničku a 

proto by chtěl být také princem. Podle Pavlíka byl princ hodný a statečný a Anička hodná 

a hezká, protože měla dlouhé vlasy. Také by se mu moc líbilo bojovat o nějakou princeznu 

a myslí si, že by i v reálném světě měl muž bojovat za svou nevěstu, protože jí tak ukáže, 

že jí má rád. Pavlík tedy ještě přesně nerozlišuje rozdíly mezi pohádkou a skutečností, 

protože sám řekl: „Já mám doma meč od dědy a tím můžu bojovat“. 

 I druhá pohádka se Pavlíkovi líbila. Dokonce se mu nejvíc líbila princezna Máňa, 

kterou považoval za hlavní hrdinku příběhu. Postava, kterou by chtěl být, však byl kovář, 

který podle něj tloukl podkovy. Pavlík tedy vyměnil genderově netradiční činnosti, které 

vykonával kovář za ty, které vykonávala kovářka. Co ale, dělala kovářka, říci nedovedl. 

Identifikovat se s princeznou Máňou by pro něj pravděpodobně bylo v rozporu s jeho 

sounáležitostí ke svému pohlaví/genderu.  

 Když měl charakterizovat princeznu Máňu, řekl jen, že byla hodná a statečná. Na 

druhou stranu, když měl popsat Jindru, řekl: „Ten byl určitě hodnej, pomáhal kovářovi 

přikládat“. Pavlík si vůbec nevšimnul popisu toho, jak Jindra vypadal. I když v první 

pohádce jistě věděl, že byla Anička hezká, u Jindry tomu pozornost nevěnoval. Důvodem, 

proč Jindra sám nebojoval, podle Pavlíka bylo, že neměl meč. Hledal tedy důvody, jak 

jeho chování omluvit. 

 Pavlíkovi by se líbilo, kdyby o něj nějaká princezna bojovala a kladně reagoval i 

na otázku, jestli by měla dívka bojovat o svého ženicha. Pavlíkovi se pohádka obecně 

líbila, i když to byla první, ve které slyšel, že princezna bojovala.  

 Pavlík doma poslouchá stejně jako Johanka logopedické pohádky. Jeho 

nejoblíbenější je pohádka Jak rychlík Ráďa dostal rozum.  

 

Pavlík s Johankou už další sourozence nemají. Oba rodiče mají vysokoškolské vzdělání, 

matka pracuje jako účetní a otec jako technik. Při uklízení se doma všichni střídají. Pavlík 

prý často s tátou nandává a vyklízí myčku. Na otázku, jestli tatínek doma taky myje 

hadrem podlahu, mi Johanka odpověděla: „Tatínek i maminka vytírají mopem“.  Při vaření 

se maminka s tatínkem také střídají. Jenom rozbité věci doma opravuje pouze tatínek. 

Pavlík se smál, když jsem se zeptala, jestli je opravuje i maminka, takže jde o činnost, 

která je v rodině typická pouze pro otce. 

 Oběma se netradiční pohádka moc líbila, a i když děti nevnímaly prohození 

některých genderových rolí u pohádkových postav, tak když jsem jim je znovu přečetla, 
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nevadilo jim, že kovář uklízel chaloupku. Věděly, že kovářka zas vykonávala jinou práci a 

vzájemně se doplňovali. I přes kladné hodnocení měli oba problém s popisem netradičních 

vlastností u mužských postav. Z toho vyplývá, že i oni mají představu o tom, že některé 

vlastnosti jsou pouze femininní a jiné maskulinní.   

 

Kačka (6 let) 

Kačka má dvojče Viktora. Ráda si hraje s panenkami, ale hraje si i s auty, protože jich 

mají doma hodně, takže se o ně s bratrem nemusí hádat. Kačka chodí na plavání, 

angličtinu a kroužek šikovné ručičky. 

Kačence se na první pohádce nejvíc líbilo, jak vodník Aničku pustil, takže vše dobře 

dopadlo. Hlavním hrdinou byl pro Kačku princ, který byl „chytrej“, protože vodníkovi 

řekl, že jestli Aničku nepustí, dá ho na sluníčko. Kačenka by nejraději byla Aničkou, 

protože byla hodná a krásná. Jako důvod, proč Anička sama neutekla vodníkovi, uvedla, 

že víko na hrníčku bylo moc těžké. Líbilo by se jí, kdyby o ni nějaký princ takto bojoval, 

ale ví, že muž o svoji nevěstu bojuje jen v pohádkách.  

 I druhá pohádka se Kačce líbila. Nejvíc jak princezna zachránila Jindru z pekla. 

V obou pohádkách je tedy pro Kačku důležitý šťastný konec. Jako hlavní postavu označila 

princeznu, protože zachránila Jindru. Princezna pro ni byla statečná, a kdyby si mohla 

vybrat, ráda by tou princeznou byla, protože by pak každého zachraňovala. Kovář Jindra 

byl podle ní „hodnej“ a sám s čerticí nebojoval, protože neměl meč. Kačenka stejně jako 

Pavlík hledala důvod, jak jeho chování omluvit.  

 Kdyby Kačenka byla princeznou, taky by jí bavilo bojovat, aby zachránila 

nějakého prince. Když jsem se však zeptala, zda by i v opravdovém světě měly dívky 

bojovat za svého ženicha, začala svůj postoj měnit.  

 Na tuto otázku odpověděla: „Kluk by měl bojovat o princeznu. Je to divný, vždyť 

princ by měl zachránit princeznu z pekla. Lepší je zachraňovat princeznu. Tak je to ve 

všech pohádkách.“ 

 Kačka tedy zpočátku vnímala pohádku jako hezkou, představovala si, jak by sama 

bojovala, jaká by to byla zábava. Když však došlo k převádění této myšlenky do reality, 

uvědomila si, že to tak vlastně není a nemělo by být. Její socializací získané představy o 

tom, jací by dívka a chlapci měli být, jí zřejmě zabránily přijmout představu bojující 

princezny.  
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 Nejvíc se Kačce líbí pohádky o princeznách, má ráda třeba Popelku. S maminkou 

si doma čtou knížku, která je jenom o princeznách a čtou ji pořád dokola, protože se jí 

hrozně líbí. Možná právě ve srovnání s těmito pohádkami, si Kačka uvědomila, že ta 

pohádka není taková, jako ty, které čtou doma.  

 

Viktor (6 let) 

Viktor je Kačenčin bratr. Nejraději si hraje s auty a panenky sestře nebere, protože si 

s nimi hrají jen holčičky. Viktor chodí na angličtinu, výtvarný kroužek a na kung-fu. 

Genderově tradiční pohádka se Viktorovi moc líbila. Nejvíce však: „Jak ten vodník pustil 

tu Aničku“. Za hlavního hrdinu považuje prince, protože Aničku zachránil. Sám by však 

byl raději mlynářem, který byl hodný, chytrý a mele mouku. Aničku popsal jako hezkou a 

hodnou. Princ byl pro něj statečný a je dobře, že Aničku zachránil, protože ona nemá 

takovou sílu, aby skleničku prorazila. 

 Viktor sám by o princeznu bojovat nechtěl, protože by ho vodník mohl utopit. 

Viktor ví, že dnes už žádný kluk o nevěstu nebojuje, ale stačí, když jí dá prstýnek, jako dal 

tatínek mamince a pak byla svatba.  

 Druhá pohádka se Viktorovi také moc líbila, jediné, co se mu nelíbilo, bylo: „ Že ta 

čertice dala Jindru do toho kotle“. Jako hlavní postavu označil princeznu Máňu, protože 

Jindru zachránila. Viktor by v této pohádce byl rád Jindrou, který byl v tom kotli. „Jindra 

se sám nemohl osvobodit, protože neuměl kouzlit, jako ta čertice a ta ho mohla 

začarovat“. Jindra byl podle něj chytrý a hodný, protože pomáhal tatínkovi přikládat. 

Princezna podle něj byla jen hodná. O její statečnosti se během rozhovoru vůbec 

nezmiňoval, stejně jako o tom, že byl Jindra hezký. Tyto vlastnosti má nejspíš spojené 

s postavami opačného pohlaví/genderu.  

 Viktorovi nepřišel zvláštní ani popis kováře s kovářkou. Oba dva podle něj byli 

hodní, kovář proto, že řekl své ženě, že Jindru si vzali do pekla a kovářka proto, že šla za 

tou princeznou a „ta to pak všechno udělala“. Podle Viktora pekl kovář buchty protože: 

„Kovářka musela dělat koňům ty podkovy, tak on místo toho dělal něco jinýho, aby měli 

co k jídlu“. I když Viktorovi změna genderových rolí příliš nevadí, z rozhovoru bylo 

patrné, že sám stereotypně vnímá některé činnosti a vlastnosti jako femininní nebo 

maskulinní. To, že je některé postavy zrovna nevykonávaly, vztahuje vždy k určité 

příčině, která za to mohla. Jindra například nebojoval, protože neuměl kouzlit, kovář 
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zrovna nekoval, protože už to dělala kovářka. Nakonec však řekl, že je dobré, když si tu 

práci takhle střídají. 

 Viktorovi se ale líbilo, jak princezna s čerticí bojovala a líbilo by se mu, i kdyby 

takhle bojovala o něj. Rád by žil ve světě, kde by se všichni chovali jako postavy v této 

pohádce, protože by pak také mohl tatínkovi pomáhat přikládat dříví. V tomto případě se 

neohlížel na genderové role, které postavy vykonávají, ale důležité pro něj bylo pomoci 

otci.  

 Viktor má pohádky moc rád, doma prý čtou různé pohádky i z velkých tlustých 

knih, kde jsou pohádky i o vodníkovi, které má rád. 

 

Viktor s Kačenkou mají ještě tříletého brášku. Rodiče však oba pracují, takže se o všechny 

stará chůva Jana, ta děti i vyzvedává ze školky. Oba rodiče mají vysokoškolské vzdělání, 

matka přednáší na filozofické fakultě, oba vlastní poradenskou společnost. Doma vaří 

jenom máma. Táta podle Viktora vařil jen jednou, když měli prázdniny a protože máma 

musela pracovat a doma s nimi zůstal jen táta.  

 Viktor říkal, že doma uklízí tatínek i maminka, tatínek třeba věší prádlo a maminka 

vytírá. Kačka řekla, že doma uklízí uklízeči, kteří chodí každou středu. Oba se shodli, že 

rozbité věci doma opravuje jen tatínek, protože maminka to neumí. Za to umí šít na stroji.  

 Viktorovi se obě pohádky líbily, v té druhé sice vnímal, že některé činnosti nejsou 

pro danou osobu typické, vždy si ale našel nějaké vysvětlení a v podstatě mu to nevadilo. 

Kačka, ale měla s druhou pohádkou problém. Uvědomovala si, že se pohádka liší od těch, 

které má doma, a preferuje spíš tradiční pohádky. Kačka si rozdělení genderových rolí 

uvědomuje i v reálném světě. Říkala mi například, že by také ráda chodila na kung-fu jako 

její brácha, ale nemůže, protože tam chodí jenom kluci. 

 

Rozárka (5 let) 

Rozárka má o rok staršího brášku Františka. Ráda si hraje s panenkami, ale brácha jí je 

nebere, protože je přírodovědec. Bratr sice nějaká auta má, ale pořád prý myslí na ty 

svoje ještěrky. Rozárka chodí na taneční kroužek.  

Rozárce se genderově tradiční pohádka líbila. Jediné, co se jí nelíbilo, byl ten vodník, 

který byl zelený a zlý. Aby takový už nebyl, tak by mu Rozárka poradila: „aby už nikoho 

nedával do tý poklice“. Rozárka by ráda byla Aničkou, protože byla hezká a asi měla 
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copánky. Jako hlavního hrdinu označila prince Lumíra, protože byl stejně jako Anička 

hodně hodný.  

 Rozárka by nechtěla, aby o ni princ bojoval, protože by nechtěla být zavřená. Ani 

by nechtěla žít ve světě, kde by se všichni chovali jako v této pohádce. „Protože by tam 

byl i ten vodník a taky by mě tam stáhnul“. 

 I genderově netradiční pohádka se Rozárce líbila. Nejvíc jak princezna zachránila 

toho Jindru. Hlavní hrdinkou je podle ní princezna Máňa, která Jindru zachránila. 

Princezna je i postava, kterou by Rozárka chtěla být, protože byla hodná, když Jindrovi 

pomohla. Důvod proč Jindra s čerticí nebojoval je, že byl ještě „malej“. Rozárka by 

v pohádce být nechtěla, protože: „Pak by mě vzali taky do pekla přeci“. 

 Rozárka ještě nedělala rozdíly mezi pohádkovým světem a realitou. Sama by o 

prince bojovat nechtěla, protože by se mohla poranit. Na otázku, zda by i v reálném světě 

měla dívka o ženicha bojovat, odpověděla: „Ne, protože v našem světě to nemá každej 

rád, když se bojuje“.  Stejně jako při vyprávění první pohádky by Rozárka nechtěla žít ve 

světě, kde by se všichni chovali, jako v této pohádce. „Protože by mě tam někdo otravoval 

a třeba čertice by si mě vzala do pekla.“ 

 Podle Rozárky byli kovář i kovářka hodní. Oba dva prý pekli buchty. Dále říkala: 

„Kovář taky pekl, protože kování neměl rád, tak radši uklízel. Pekl, protože ta holka 

nemohla“.  

 Rozárce se obě pohádky líbily. Neměla ještě představu o genderově stereotypně 

vymezené pohádce, kde je hlavní hrdinou princ. Když jsem se jí zeptala, jak je to v jiných 

pohádkách, jestli tam také vždy kluky zachraňují princezny, odpověděla: „Já si na ty 

ostatní nepamatuju“. Domnívám se, že Rozárka neměla problém přijmout genderově 

netradiční pohádku, protože dosud nemá striktně vymezenou představu o tom, že aktivním 

hrdinou je zpravidla mužská postava. 

 

František (6 let) 

František je Rozárčin starší bratr. Rád si hraje s auty, ale víc se zajímá o zvířátka, které 

kreslí a staví jim pavilóny z lega. S panenkami, které sestra má si nehraje, ale teď prý 

Rozárka dostala stříhací barbínu, o které řekl: „Ta je výborná, takže tu budeme spolu 

stříhat“.  František chodí na plavecký a anglický kroužek, na atletiku a na cvičení do 

Sokola.  
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V první pohádce se Františkovi nejvíce líbilo, jak nakonec vodník pracoval pro toho 

mlynáře. Hlavní hrdina byl princ, protože zachránil Aničku. V pohádce by byl nejraději 

princem, protože je tak statečný.  Podle Františka byl princ: „odvážnej, chytrej, silnej a 

bohatej, protože byl syn krále“. Anička prý byla krásná a hodná. Důvod, proč nemohla 

vodníkovi utéct, byl, že neuzvedla těžkou pokličku, která na tom hrnečku byla. Rodiče 

Aničky byli podle Františka hodní, chudí a pracovití.  

 Františkovi by se líbilo, kdyby také mohl o princeznu bojovat. Na otázku, zda by i 

v opravdovém světě měl muž bojovat o nevěstu, odpověděl: „Já myslím, že ne, protože 

teď už tady v Praze vládne mír. To bylo za těch starodávných a za těch válkách a za tý 

historie.“  Klidně by ale žil ve světě, kde by se všichni chovali jako v této pohádce, ale 

nesměl by tam být ten vodník, který byl zlý. 

 I v druhé pohádce se Františkovi nejvíce líbilo, když nakonec čertice pomáhala 

lidem na světě. František má tedy na pohádkách nejraději, že všechno dobře dopadne a zlé 

postavy jsou napraveny.  S otázkou, kdo byl hlavní postava, měl František na rozdíl od 

tradiční pohádky s odpovědí problém. Dlouze přemýšlel a odpověděl, až když jsem svou 

otázku upřesnila a zeptala se, kdo tam musel všechno zařídit. To už František věděl, že to 

byla princezna. Při další otázce, kým by chtěl být, František znovu dlouho váhal, musela 

jsem mu vyjmenovat všechny postavy z pohádky a z těch si potom vybral Jindru. Na 

otázku proč, odpověděl: „Ten tam byl taky hlavní, protože tam o něm bylo taky hodně“.  

Pro Františka byla tedy v pohádce nejdůležitější postava mužského hrdiny. Toho vidí i 

v postavě Jindry, který se objevuje pouze na začátku a konci příběhu. František si ale 

dobře uvědomuje, že byl princ hlavně hezký, protože mu to všichni říkali a vědělo se to po 

celém světě. Jako další Jindrovu vlastnost uvedl chytrost, protože se ale chytrost prince 

v jeho chování nikde neprojevila, odpověděl František: „Princ byl chytrý, protože měl 

chytrýho tátu“. 

 V první pohádce František hodnotil prince Lumíra jako odvážného, silného, 

chytrého a bohatého. U princezny Máni, která měla v druhé pohádce stejné vlastnosti, 

však uvedl, že princezna byla hodná a bohatá. Když jsem se ho po chvíli znovu zeptala, 

jaká princezna byla, vyjmenoval ty samé vlastnosti a přidal krásná. Statečnost a síla jsou 

pravděpodobně vlastnosti, které podle Františka náleží spíš mužskému hrdinovi.  

 František si určitě nemyslí, že by ho v pohádce mohla nějaká princezna 

vysvobodit. Sám má moc rád holčičku Kristýnku, u které ví, že by ho nevysvobodila, 

protože bojovat neumí. Ani v reálném světě dívky bojovat nemají: „Protože jsou prostě 
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dámy“.  Františkovi by se nelíbilo žít ve světě, kde by se lidé chovali, jako v této pohádce, 

protože by tam byli i ti čerti a ti mu nahánějí strach. Dívky by chlapce navíc zachraňovat 

neměly. „Tak by to být nemělo, protože správně by měl bojovat kluk. Kluci jsou silnější.“ 

Pro Františka zapadá boj do normativního chování chlapců. 

  Františkovi se pohádka sice líbila, ale lepší by prý bylo, aby princ bojoval o 

princeznu. František má nejraději pohádku O Zlatovlásce. „Ta je pěkná“ Dále pak 

pohádky: Pták Ohnivák, Dlouhý, Široký a Bystrozraký a Obušku z pytle ven. Ve všech 

těchto pohádkách vystupují mužští hlavní hrdinové.  

 

Rozárka a František už další sourozence nemají. Jejich maminka pracuje jako zdravotní 

sestra a tatínek je primář plastické chirurgie. Vaří a uklízí doma jenom maminka. Tatínek 

prý vaří jenom ryby a doma neuklízí. Když jsou děti nemocné, zůstává s nimi doma 

maminka, protože: „Táta nemůže, táta musí vydělávat penízky. Kdyby byl s námi, tak 

bychom už žádný peníze neměli.“ Když se, ale doma něco rozbije, opraví to tatínek, 

protože maminka to neumí.  

 Rozárce nedělalo problém, přijmou pohádky s genderově netypickými prvky, 

protože zatím nevnímá strukturu tradičních pohádek. Její bratr má však jasnou představu, 

jaké vlastnosti a činnosti jsou spojené s rolí muže a ženy. Obě děti oddělovaly pohádkový 

a skutečný svět a vědí, že dnes již nikdo bojovat nemusí. 

 

Eliška (5 a půl let) 

Eliška má staršího bratra Šimona. Ráda si hraje s panenkami, ale i s auty, které má bratr. 

Jedno autíčko je však jenom její, protože je růžové a s tím si bratr nehraje. Eliška chodí na 

balet a tancování má moc ráda. 

Genderově tradiční pohádka se Elišce líbila. Nejvíc však Anička, která byla hodná a hezká 

a tancovala jako víla. Hlavní hrdina byl pro Elišku princ, který byl silný a zachránil 

Aničku. Postava, která se Elišce nelíbila, byl vodník, který byl zlý a strčil Aničku do 

hrníčku. Elišce by se líbilo, kdyby o ni princ bojoval, protože: „Pak bych byla taky 

princezna“. Na otázku, zda by měli i v dnešním světě bojovat muži o nevěstu, Eliška jen 

souhlasně přikývla.  

 Elišce se líbila i druhá pohádka. Hlavně proto, že to v ní dobře dopadlo. V pohádce 

se jí však nelíbilo, že Jindru vzali do pekla. Za hlavní hrdinku označila princeznu Máňu, 

protože všechny zachránila. Princeznu popisuje jako hodnou a když jsem se zeptala, jaká 
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ještě byla, měla problém vyjádřit, že to byla hrdinka. „Byla hrdá, hrdi, hrdina, hrdninná.“ 

Eliška tedy věděla, že princezna bojovala s čerty, nebála se Lucindy a nakonec Jindru 

zachránila, ale nevěděla, jak takové vlastnosti u dívky označit. Zřejmě proto, že slovo 

hrdna má spojeno pouze s mužskou postavou. Jindru popisuje jen jako hodného, protože 

nebyl zlý. Podle Elišky měl Jindra: „asi rýmu a byl nemocnej a proto nebojoval“. Eliška 

by o prince bojovat nechtěla, protože neumí s mečem. Záporně odpovídá i na otázku, jestli 

by i v reálném světě, měly dívky o své ženichy bojovat. „Protože holky to neumí.“ Tím 

dává fakticky najevo, že dívky bojovat nemají. 

 Při popisu kováře s kovářkou nejdříve uvádí, že kovářka vykovávala podkovy a 

kovář koval koně. Když jsem jí znovu přečetla popis těchto dvou postav, řekla: „To je 

směšný, že pekl buchty. Tak to není. Kovářka peče buchty a kovář dělá podkovy, protože 

má sílu. Holky umí péct a kluci ne.“ 

 Elišce se tedy pohádka líbila, ale raději má ty „jak bojuje princové“. Elišce čte 

maminka různé pohádky o princeznách, ale nejraději má pohádku O labutí princezně.  

 

Šimon (6 a půl let) 

Šimon je bratr Elišky. Doma si hraje hlavně s auty, ale hraje si prý i s hračkami, které 

jsou Elišky. Hraje si však jen s jejími plyšáky, protože panenky jsou pro holky. Šimon 

chodí na fotbal, angličtinu a plavání. 

Šimonovi se genderově tradiční pohádka líbila. Nejvíc, jak princ bojoval s vodníkem. 

V této pohádce by byl nejraději princem, který byl statečný a bohatý. Prince označil i jako 

hlavní postavu, která Aničku zachránila. Aničku vnímal jako hodnou a krásnou. Šimonovi 

by se také líbilo bojovat o nějakou princeznu, protože o sobě tvrdil: „Já jsem taky takhle 

statečnej a všecky umim dycky přeprat“. Nevadilo by mu tedy, kdyby i v reálném světě 

muž o svou nevěstu bojoval.  

 U druhé pohádky nejistě přikývl, že se mu líbila. Nejvíce se mu líbilo, jak 

princezna čerty odhazovala. O princezně tvrdí, že byla hlavní hrdinkou, protože pomohla 

Jindrovi ven z kotle. Princeznu popisuje jen jako hodnou, protože princovi pomohla. 

Jindra byl podle něj nestatečný, protože sám nebojoval. Jako pohádkovou postavu, kterou 

by v tomto příběhu být nechtěl, řekl: „Lucindou“ na mou otázku proč, odpověděl: „Bylo 

by to divný“. Nic víc už k tomu nechtěl říct. Pravděpodobně si Šimon uvědomuje, že je 

Lucinda opačného pohlaví, takže identifikovat se s touto postavou by pro něj bylo divné. 

Obecně je pro chlapce obtížnější a kulturně méně přijatelné identifikovat se s ženskou 
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postavou (Jarkovská, 2004). O postavě, které by v této pohádce chtěl být, dlouho 

přemýšlel. Poté, co jsem mu všechny postavy vyjmenovala, řek: „Tim čertem“. Zároveň 

ale dodává, že on by princeznu určitě přepral. V této pohádce tedy není pro Šimona 

postava prince přitažlivá, protože ačkoli je to postava mužská, je v protikladu k aktivnímu 

princi Lumírovi z první pohádky. Jindra nevykazuje typicky maskulinní znaky, a proto 

zřejmě není pro Šimona postavou, se kterou by se chtěl identifikovat. 

 Na otázku, zda by se mu líbilo, kdyby o něj nějaká princezna bojovala, dlouho 

přemýšlel, a pak řekl: „Já bych se dycky dostal ven sám“. Při představě, že by dívky měly 

o svého ženicha bojovat, se Šimon smál, protože podle něj dívky nebojují, protože to 

neumí a nemají žádné svaly.  

 Na otázku jací byli kovář s kovářkou, řekl, že byli hodní a kovář prý dělal 

podkovy. Když jsem mu část, kde jsou oba popisováni, znovu přečetla, řekl: „To bylo 

nějaký spletený. U nás doma dělá buchty mamka. Tady by to taky měla dělat kovářka. 

Kovář má větší sílu, ale mohli to dělat i oba. Každej by měl svůj špalek.“ U postavy 

kovářky by mu tedy nevadilo, kdyby kovala podkovy, ale že by kovář měl péct buchty, to 

si nemyslí. Šimon zde ukázal, že pečení buchet označuje díky zkušenostem z rodiny pouze 

jako femininní činnost. 

 Z pohádek, které mu maminka doma čte, má nejraději Pyšnou princeznu, Růženku 

a líbí se mu i filmová pohádka Micimutr. Ve všech těchto pohádkách se vyskytuje hlavní 

mužský hrdina. 

 

Eliška s Šimonem už další sourozence nemají. Jejich maminka má středoškolské vzdělání 

a pracuje jako kadeřnice a tatínek má vysokoškolské vzdělání a pracuje v právnické 

zahraniční firmě. Uklízí a vaří doma jen maminka, protože tatínek chodí pozdě z práce a 

„má velkej hlad“. Tatínek doma neuklízí, protože sám říká, že uklízet mají ženy. Rozbité 

věci doma opravuje jenom tatínek nebo Šimon, který již má kufřík s „doopravdickým 

nářadím“. Eliška se pochlubila i s tím, že tatínek opravil kopírku i ve školce.  

 Obě děti mají rády pohádky, ve kterých představuje hlavní roli mužský hrdina. 

Zatímco Eliška omlouvá genderově netypické chování Jindry tím, že byl nemocný a neměl 

sílu bojovat, Šimon o něm rovnou mluvil jako o nestatečném. Takový hrdina se vymyká 

Šimonově představě o statečném princi, a proto si zřejmě tuto postavu pro identifikaci 

nevybírá. Oba si myslí, že dívky by bojovat neměly a představa kováře, který peče buchty, 
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jim oběma přišla absurdní. Tuto činnost porovnávali s vlastním rodinným prostředím, ve 

kterém peče jejich maminka.  

 

4.6 Dílčí závěry 

 

Následující tabulka shrnuje informace zjištěné z rozhovorů a uvádí přehled výroků 

jednotlivých dětí. V prvním sloupci jsou uvedeny odpovědi na otázku, co se jim v pohádce 

nejvíce líbilo. První odpověď se týká genderově tradiční pohádky a druhá pohádky 

genderově netypické. V dalším sloupci jsou postavy, které děti uvedly jako hlavní hrdiny, 

hrdinky dané pohádky. Třetí sloupec prezentuje postavy, se kterými by se děti nejraději 

identifikovaly. Čtvrtý sloupec představuje odpovědi dětí týkající se otázek přenosu situace 

z pohádek do reálného světa. Následující sloupec popisuje důvody, které děti uváděly při 

odpovědi na otázku, proč se Anička/Jindra nemohli vysvobodit sami. Poslední sloupec 

shrnuje získané informace o rozdělení genderových rolí v rodinách dětí.  
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Nejvíce se líbilo 
Hlavní 

postava 
Identifikace Vztah k realitě 

Důvod, proč 

se Anička a 

Jindra 

neosvobodili 

sami 

Genderové role 

v rodinách dětí 

Klárka Všechno X Lucinda 
Princ X 

Princezna 

Vodník X 

Lucinda 

Nepřevádí do 

reality X Kluci 

by měli 

zachraňovat 

holky 

Neměla sílu X 

nebyl statečnej 

Genderové role 

jsou v rodině 

Klárky a Kryštova 

striktně rozdělené. 

Maminka doma 

vaří a Klárka jí 

pomáhá. Uklízí 

také maninka a 

když se něco 

porouchá, čekají 

až se vrátí tatínek, 

aby to opravil. 

Kryštof 

Jak vodník směšně 

nadával X 

vyprávění o kováři 

a kovářce 

Princ X 

Princezna 
Princ X Kovář 

Kluci by měli 

bojovat X 

Holky by 

bojovat neměly 

Těžká 

poklička X na 

kotli byl 

zámek 

Johanka Anička X Lucinda 
Princ X 

Princezna 

Anička X 

Kovářka 

V dnešním světě 

by to tak mohlo 

být, že by 

chlapci bojovali 

za nevěsty X 

dívky za 

ženichy 

Neví X Jindra 

asi nevěděl, 

jak se má 

zachránit 

Činnosti, které 

doma rodiče 

vykonávají si 

střídají a 

vzájemně si 

pomáhají. 

Pavlík Princ X Princezna 
Princ X 

Máňa 
Princ X Kovář 

Chlapci by měli 

bojovat o dívky 

X Dívka zas o 

chlapce 

Byla tam 

poklička X 

neměl meč 

Kačka 

Jak Aničku vodník 

pustil X Jak 

princezna 

zachránila Jindru z 

pekla 

Princ X 

Princezna 

Anička X 

princezna 

Bojuje se jen 

v pohádkách X 

Kluk by měl 

bojovat za 

princeznu 

Bylo tam 

těžké víko X 

Jindra neměl 

meč 

U Kačky a 

Viktora vaří doma 

jen maminka a 

věci opravuje 

tatínek, oba se ale 

střídají při 

uklízení. 
Viktor 

Jak ten vodník 

pustil tu Aničku, X 

Jak se Jindra dostal 

z kotle 

Princ X 

Princezna 

Mlynář X 

Jindra 

Líbilo by se mu 

bojovat o dívky 

X Líbilo by se 

mu, kdyby 

dívky bojovaly 

o ženichy 

Anička 

neměla sílu, 

aby skleničku 

prorazila X 

Neuměl 

čarovat 

Rozárka 

Anička X Jak ta 

princezna 

zachránila toho 

Jindru 

Princ X 

Princezna 

Anička X 

Princezna 

V našem světě 

nemá bojování 

každej rád X  

Dnes už se 

nebojuje 

Byla tam 

poklička X 

Jindra byl 

ještě malej 

V rodině Rozárky 

a Františka mají 

rodiče činnosti 

v domácnosti 

rozdělené 

v závislosti na 

stereotypním 

rozdělení 

maskulinních a 

femininních rolí. 

Františ-
ek 

Jak ten vodník tam 

pracoval pro toho 

mlynáře X Jak 

čertice pomáhala 

lidem na světě 

Princ X 

princezna 

Princ X kovář 

Jindra 

V Praze vládne 

mír, bojovalo se 

v historii X  

holky nemají 

bojovat 

Neuzvedla 

těžkou 

pokličku X 

neměl meč 

Eliška 
Anička X dobře to 

dopadlo 

Princ X 

princezna 

Máňa 

Anička X 

Princezna 

Chlapci by měli 

bojovat X 

Dívky by 

bojovat neměly 

Neví X Asi 

byl nemocný 
U Elišky a 

Šimona uklízí a 

vaří doma jen 

maminka, zatímco 

rozbité věci 

opravuje tatínek. 
Šimon 

Jak princ bojoval 

s vodníkem X Jak 

princezna čerty 

odhazovala 

Princ X 

princezna 
Princ X Čert 

Chlapci by 

mohli bojovat X 

Dívky bojovat 

neumí 

Nemá žádnou 

sílu X Byl 

nestatečný 
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Devět dětí, se kterými jsem rozhovory provedla, v pohádce správně poznaly, kdo byl 

hlavní hrdina, hrdinka.  Jen jeden chlapeček měl v genderově netradiční pohádce problém 

hned hlavní postavu určit, ale po upřesnění otázky, kdo musel v pohádce všechno vyřešit, 

už také věděl, že to byla princezna. Děti si tedy dobře uvědomují, kdo se v pohádce 

vyskytuje nejvíce a kdo v ní vykonává aktivní roli. Neměly problém ani s určováním zlých 

postav, které se nechovaly tak, jak by měly. Bez problémů jim udílely správné rady, aby 

se chovaly lépe. Zlo v pohádkách tedy na děti nepůsobí negativně, ale poskytuje jim 

ponaučení, že každý špatný čin, je po zásluze potrestán (Červenka, 1960). 

 Při popisu hlavních postav převažovalo u dětí označení postavy jako hodné. Děti 

často spojují dobrotu s krásou, z toho důvodu jsou pro ně krásné pohádkové postavy 

automaticky hodné (Benešová, 1960). Nejspíš proto označili čtyři dívky a pět chlapců 

postavu Aničky jako hodnou. U druhé pohádky tak charakterizovaly princeznu Máňu tři 

dívky a čtyři chlapci. U mužských postav zmiňovaly tuto vlastnost dvě dívky u prince 

Lumíra a tři dívky u kováře Jindry. U mužské postavy pouze jeden chlapec hodnotil prince 

jako hodného a v případě kováře Jindry to byli chlapci dva. Děti tedy chápou tuto 

vlastnost více jako femininní.  

 Postavy Aničky a Jindry byly v pohádce popsány na začátku pohádky pouze na 

základě svého vzhledu. Děti však krásu zmiňovaly pouze u ženské postavy. Aničku 

označily jako krásnou tři dívky a pět chlapců. Zatímco u popisu kováře Jindry ji ze všech 

dětí zmínil jen František, jinak ji děti přehlížely, i když byla v příběhu popsaná stejně jako 

u mlynářky Aničky.   

 Všech pět chlapců označilo aktivního mužského hrdinu jako statečného. V druhé 

pohádce, kde ženská postava vykonávala stejnou roli, její statečnost zmínili jen dva 

chlapci. Jen jedna dívka hodnotila prince jako statečného a dvě dívky tak označily 

princeznu Máňu. Z toho usuzuji, že chlapci více než dívky považují tuto vlastnost za 

maskulinní.  

 Při popisu postav kováře a kovářky, děti často zmiňovaly činnosti, které kovář a 

kovářka vykonávali, v souladu s genderovými vzorci, a to i navzdory tomu, že to 

v pohádce bylo popsáno naopak. Tři chlapci a jedna dívka tedy tyto vlastnosti 

proměňovali tak, aby byly v souladu s jejich genderovými představami. Se záměnou rolí 

naopak neměly problém dvě dívky a jeden chlapec. Dívky jsou zřejmě více přístupné 

prolínání genderových rolí než chlapci.  
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 V odpovědích na otázku, co se dětem v pohádce nejvíce líbilo, nacházím určité 

odlišnosti mezi odpověďmi dívek a chlapců. Dívkám se v pohádkách nejvíce líbily 

konkrétní postavy, zatímco chlapcům určité situace. Čtyři z pěti dívek odpověděly, že se 

jim nejvíce líbila konkrétní postava Anička, popřípadě jak vodník Aničku pustil. Dívky si 

tedy oblíbily postavu Aničky natolik, že s ní prožívaly celý příběh i její vysvobození, které 

spojují se šťastným koncem. Pátá holčička byla Klárka, které se v pohádce líbilo všechno, 

takže se v jistém smyslu shoduje i s odpověďmi ostatních dívek. V pohádce s genderově 

netradičními prvky se dvěma dívkám nejvíce líbila Lucinda, která pro ně byla zábavná. 

Jde tedy znovu o konkrétní aktivní a ženskou postavu. Ostatním se nejvíce líbilo, že byl 

Jindra nakonec osvobozen a všechno dobře dopadlo. Mezi chlapci si pouze Pavlík vybral 

v obou případech konkrétní postavu, jednalo se o postavy hlavní. Ostatní chlapci v obou 

pohádkách označovali konkrétní situace.  

 Na otázku, zda se dětem daná pohádka líbila, odpovídaly po vyslechnutí obou 

pohádek všechny kladně. To odpovídá tvrzení Luďka Richtera, který tvrdí, že děti hodnotí 

pohádky jako hezké, pakliže mají dobrý konec a zlo je v nich náležitě potrestáno či 

napraveno. Takové osnovy se vyskytují v obou předčítaných pohádkách. 

 U otázky, která se týkala identifikace s pohádkovou postavou, se odpovědi dětí 

lišily v závislosti na jejich pohlaví/genderu. Čtyři holčičky si u genderově tradiční 

pohádky vybraly Aničku, tj. volily genderově tradiční postavu. U genderově netradiční 

pohádky si tři vybraly princeznu, která byla aktivní, a jedna kovářku, která byla také 

netradičně zobrazena. Identifikovaly se tedy opět přes pohlaví postavy, ale nebylo pro ně 

důležité, zda je genderově tradiční či netradiční. Klárka zvolila úplně jiný přístup a nebyla 

tzv. genderově schematická a nešla po hlavních postavách. Klárka by v první pohádce 

chtěla být vodníkem a ve druhé Lucindou. Rozhodujícím faktorem pro ni byly barvy, které 

tyto postavy na sobě nosí. Žádná z dívek tedy neměla problém identifikovat se s postavou, 

která vykonávala netradiční činnosti v souvislosti se svým pohlavím/genderem. 

 Čtyři chlapci by v první pohádce chtěli být princem, jen Viktorovi by se líbilo být 

mlynářem. Všichni si tedy vybrali postavy v souladu se svým pohlavím/genderem, které 

vykonávaly typicky maskulinní činnosti, a neodporovaly představě prince, kterou znají 

z jiných pohádek. Po přečtení pohádky s genderově netradičními prvky měli s výběrem 

postavy větší problém. Dva chlapci si vybrali kováře, činnosti, které tato postava 

vykonávala, si oba přizpůsobili tak, aby nebyly v rozporu s jejich představami o 

maskulinitě, které náleží jejich pohlaví/genderu. Oba chlapci tedy tvrdili, že kovář koval 
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podkovy, což nebylo v souladu s předčítaným příběhem. Další dva se identifikovali s 

postavou Jindry, uváděli vysvětlení a zároveň omluvy, proč se Jindra sám čertici nebránil. 

Poslední chlapeček Šimon si vybral čerta, který přitom v pohádce nebyl nijak popsán a 

zmíněn byl jen v jedné větě spolu s čerticemi. Pro Šimona patrně představoval jedinou 

postavu, která by byla stejného pohlaví/genderu jako on a zároveň vykazovala maskulinní 

vlastnosti, které Šimon zná z jiných pohádek. Všichni chlapci se tedy identifikovali 

s postavami stejného pohlaví, ale na rozdíl od dívek, pro ně bylo důležité, aby vykazovaly 

genderově tradiční vlastnosti i za cenu toho, že si příběh upravili po svém. Chlapci se tedy 

na rozdíl od dívek projevovali jako genderoví tradicionalisté. 

 Zjištěné informace, týkající se identifikace jsou v rozporu s výsledkem výzkumu, 

který provedla E. G. Belotti, která zjistila, že skoro polovina dívek se identifikovala 

s mužskými postavami, zatímco chlapci se s opačným pohlavím identifikovali jen 

z patnácti procent. V mém výzkumu se však devět dětí z deseti identifikovalo v obou 

pohádkách s postavami stejného pohlaví. Pouze jedna dívka se v tradiční pohádce 

identifikovala s postavou vodníka a to kvůli barvě jeho oblečení.  

 U otázek, které se týkaly převádění pohádkových situací do reality, byly výroky 

dětí často rozporné a protiřečily si. Zatímco po vyslechnutí první pohádky některé děti 

tvrdily, že se bojuje jen v pohádkách, po vyslechnutí pohádky genderově netypické, skoro 

všechny děti převáděly situaci, kde princezna bojovala o chlapce do reality, a tvrdily, že 

dívky by bojovat neměly. 

 Po vyslechnutí první pohádky si tři dívky uvědomovaly, že v dnešním světě 

chlapec o svou nevěstu bojovat nemusí a toto jednání se vyskytuje pouze v pohádkách. 

Zbylým dvěma dívkám, by se líbilo, kdyby o ně i v dnešním světě chlapci bojovali. Po 

přečtení druhé pohádky, již názor, že se bojuje jen v pohádkách, zastávala jen jedna dívka. 

Tři dívky odmítaly, aby o své ženichy dívky bojovaly, protože je to úloha, která náleží 

chlapcům. Pouze jedné holčičce by se líbilo, kdyby mohla o chlapce bojovat.  

 U chlapců si rozdíl mezi realitou a pohádkou uvědomoval jen jeden chlapec. 

František s jistotou tvrdil, že se bojovalo jen ve starodávných časech. Zbylí čtyři chlapci 

by o své nevěsty rádi bojovali. Po vyslechnutí druhé pohádky i František přestal dělat 

rozdíly mezi pohádkou a skutečností a spolu s dalšími dvěma chlapci zastával názor, že 

dívky bojovat nemají, především proto, že nejsou tak silné.  

 Důvody, které děti uváděly na otázku, proč se Anička a Jindra neosvobodili sami, 

se lišily v závislosti na pohlaví/genderu uvězněné postavy. Osm dětí vnímalo jako důvod, 
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proč se Anička sama nevysvobodila, její fyzickou slabost a zbylé dvě, odpovědět 

nedokázaly. Šest dětí uvedlo, že na hrnečku bylo víko nebo poklička, kterou Anička 

nemohla uzvednout. V druhém případě, kdy byl uvězněn Jindra, viděly jen dvě děti Klárka 

a Šimon důvod v tom, že byl Jindra nestatečný. Nikdo však nezmiňuje, že by neměl sílu 

s čerticí bojovat. Ostatní děti vždy hledaly určitá ospravedlnění a vysvětlení, proč Jindra 

nebojoval. To pravděpodobně poukazuje na to, že dětem je představa slabého muže cizí a 

jeho pasivitu si musí vysvětlit nějak jinak. 

 Výzkum byl proveden u pěti párů sourozenců, jejichž oba rodiče vykonávali 

nějaké povolání.  Ve čtyřech rodinách je přesto vaření doménou žen. Pouze v rodině 

Johanky a Pavlíka se rodiče při vaření, ale i vykonávání dalších domácích prací střídají. I 

uklízení je ve třech rodinách činností, kterou vykonává pouze maminka, otec zas doma 

zastává roli opraváře. Děti si toto rozdělení dobře uvědomují, a tyto činnosti pak spojují 

buď s feminitou, nebo maskulinitou. Následkem toho, děti reagovaly smíchem, když si 

představily, že by maminka doma něco opravovala.  

 Ve dvou rodinách se projevila tendence dětí vykonávat činnosti, které jsou podle 

nich v souladu s jejich pohlavím/genderem, a které vidí u svých rodičů. Například šestiletý 

Šimon mi na otázku, kdo doma spravuje věci, odpověděl: „Táta nebo já“.  

 V rodině Františka a Rozárky, kde matka pracuje jako zdravotní sestra a otec jako 

primář plastické chirurgie, vidí děti v otci, osobu, která rodinu finančně zajišťuje. Kdyby 

prý s nimi zůstal doma, když jsou nemocní, neměli by již žádné peníze. I přes to, že 

pracuje i matka, nevnímají děti její zaměstnání podstatné tak, jako práci otce.  

 To, že děti vnímají některé činnosti jako femininní a jiné jako maskulinní se 

projevilo i ve vnímání pohádkových příběhů a především v popisu kovářky s kovářem. 

Děti, které pocházejí z prostředí, kde mají rodiče činnosti striktně rozdělené, měly 

problém přijmout fakt, že kovář peče a uklízí. To se plně projevilo u dvou párů: Kryštof, 

Klárka a Šimon, Eliška. V dalších dvou si rozdělení genderových rolí uvědomuje vždy jen 

jeden ze sourozenců, jde o Františka a Kačenku. Zatímco Rozárka si spojení mezi 

mužským hrdinou a pohádkou vůbec neuvědomuje, Viktorovi prohození rolí nevadí, 

protože si tak postavy vzájemně pomáhají. Poslední pár Pavlík a Johanka nemají s přijetím 

genderově netradiční pohádky problém a ani by jim nevadilo, kdyby dívky o chlapce 

bojovaly. 

 U dětí, které se výzkumu účastnily, se potvrdilo, že předškolní děti dávají 

přednost hračkám v souladu s genderovými stereotypy (Janošová, 2008). Čtyři dívky si 
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nejčastěji hrají s panenkami a čtyři chlapci s auty. Pátý chlapeček si nejraději hraje 

s postavičkou spidermana, která se považuje též za maskulinní. Většina dívek si ráda hraje 

i s auty, které si od svých bratrů půjčují, zatímco chlapci odmítají představu, že by si hráli 

s panenkami, protože jsou to hračky pro dívky. Toto zjištění podporuje tvrzení, že dívky 

častěji projevují chlapecké chování než naopak. Dnešní společnost je totiž k dívkám více 

tolerantní, zatímco u chlapců se dívčí chování snaží eliminovat (Oakleyová, 2000). 
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ZÁVĚR 

 

Na základě dat, která jsem ve výzkumu shromáždila a zpracovala, se potvrdily závěry, ke 

kterým dospěl student pedagogické fakulty, který pro mě byl inspirací. Většina dětí, které 

se výzkumu účastnily, upřednostňuje genderově tradiční pohádky. Z pěti párů sourozenců 

se genderově netradiční pohádka líbila jen jednomu páru, který by chtěl takové pohádky 

slýchat častěji. 

 Ve výzkumu se rovněž potvrdila studie Bronwyn Davies, která zjistila, že děti na 

postavy, které vykonávají netradiční role nebo činnosti spojované s opačným genderem, 

reagují odmítavě a nedokáží se s nimi ztotožnit. To se ve výzkumu projevilo u tří chlapců. 

Davies dále tvrdí, že dříve vštípená struktura tradičních pohádek, zabraňuje dětem přijímat 

pohádky genderově netradiční. Spousta dětí porovnávala genderově netradiční pohádky, 

s těmi, které znají z domova. S teorií se ztotožňují i odpovědi Rozárky, která byla ve 

výzkumu nejmladší, a která nevnímala genderově stereotypní uspořádání pohádek a jasně 

nerozlišovala ani maskulinní a femininní činnosti. Mohla by tedy potvrdit to, že kdyby 

dětem byly genderově netradiční pohádky předčítány již od malička, kdy ještě nevnímají 

genderové rozdíly, neměly by s netradičními pohádkami žádný problém. Pavlík 

s Johankou si sice rozdíl s tradičními pohádkami uvědomovali, neměli však pohádky 

spojené pouze s aktivní mužskou postavou a to díky tomu, že doma nečtou jen tradiční 

pohádky, ale i pohádky logopedické, které se zaměřují na rozvíjení řeči a nemají tedy 

pouze tradiční genderovou strukturu.   

 Ve svém výzkumu jsem se snažila zohlednit i vliv rodinného prostředí, které na 

děti působí. Ve třech z pěti párů sourozenců se názory mezi sourozenci shodovaly. Dva 

páry zastávaly k netradičním pohádkám odmítavý postoj a jeden pár přijímá pohádku 

kladně. Sourozenci zbylých párů se ve svých odpovědích rozcházejí. Děti si dobře všímají 

činností, které doma rodiče vykonávají a ty pak vnímají spíš jako maskulinní či femininní, 

což se u dvou párů potvrdilo. Pár, který vnímal netradiční pohádky kladně, pochází 

z prostředí, kde se rodiče střídají, při vaření i uklízení. Tyto děti vnímaly kladně i 

prohození genderově stereotypně označovaných činností u kováře a kovářky. Věděly, že 

každý vykonával nějakou práci a vzájemně se doplňovali. Takto děti vnímaly i rozvržení 

prací, které doma rodiče vykonávají.  

 Na děti má však při vnímání genderově netradičních pohádek vliv více faktorů. 

Záleží na zkušenostech, které děti mají a zda doma rodiče dělají rozdíly mezi dětmi 
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různého pohlaví/genderu. Záleží na pohádkách, které děti nejen poslouchají, ale i sledují 

v televizi. S jakými pohádkovými postavami se nejčastěji identifikují.   

 Podle teorie Sandry Bem přijímají děti vlastnosti, které jsou typické pro dané 

pohlaví/gender nejen působením sociálních institucí, ale i vlivem skrytých sdělení, které 

na děti působí. Tato metasdělení působí na děti i prostřednictvím pohádek, které dětem 

zprostředkovávají, jak by se měli muži a ženy chovat. Že tyto vlastnosti a činnosti děti 

převádějí do reality, se ve výzkumu také potvrdilo, protože většina dětí, přejímá fakt, že 

by dívky bojovat neměly i do reálného světa.  

 Toto téma poskytuje základy pro další možná budoucí bádání. Zajímavé by bylo 

zjistit názory těchto dětí na genderově netradiční pohádky, po delším časovém období 

například tří let. Bylo by tak možné porovnat změny v názorech dětí v souvislosti se 

získanými zkušenostmi, které se genderu týkají. Všechny děti, které se účastnily tohoto 

výzkumu, pocházely ze stejného socioekonomického prostředí. Výzkum by tedy bylo 

možné provést na jiném vzorku dětí, z různých sociálních vrstev popřípadě jiného 

etnického původu a výzkumy následně porovnat.  
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PŘÍLOHY 

 

1. Pohádky použité ve výzkumu 

 

1.1. O princi Lumírovi 

 

Za devatero horami a devatero řekami stál nedaleko rybníka starý mlýn. V tom mlýně žili 

mlynář s mlynářkou a jejich krásná dcera Anička. Anička sice byla z chudé rodiny, ale 

byla tak hezká, že si na ni myslel i princ Lumír. Anička měla dlouhé blonďaté vlasy a 

velké modré oči. Ze všeho nejraději tancovala na louce za rybníkem a dlouhé vlasy jí při 

tom vlály ve větru.   

 Tancovala tak krásně a tak lehce, že si jí všimnul i vodník Brčálník, který v tom 

rybníčku bydlel, nemohl z ní spustit oči, jak se mu líbila, a tak se rozhodl, že si jí vezme 

za ženu.  

 Druhý den ráno, když kohout zakokrhal, vydal se mlynář naštípat dříví a namlít 

mouku.  Jakmile byla mouka připravená v pytlích, zapřáhl koně a vyrazil s moukou do 

města. Mezi tím mlynářka uklidila světnici, nasypala slepicím a začala vařit bramboračku, 

aby měl mlynář, co k jídlu, až se vrátí z města.  

 Anička chtěla mamince pomoci, a tak popadla koš s prádlem a běžela k rybníčku, 

aby prádlo vyprala.  Když ale smočila první košili, vodník ji stáhl pod hladinu a řekl 

Aničce, že si ji vezme za ženu. Protože si ho ale Anička vzít nechtěla, uvěznil ji ve velkém 

hrníčku na dušičky, dokud si to nerozmyslí.  

 Když se mlynář večer vrátil do mlýna, našel tam jen uplakanou mlynářku, která 

vzlykala, že Anička zmizela. Mlynář se jí hned zeptal, kdy jí viděla naposledy. „Když šla 

vyprat prádlo,“ odpověděla maminka. Mlynář se tedy rozběhl k rybníčku, a jakmile uviděl 

koš, který stál na břehu, bylo mu už všechno jasné a tak na nic nečekal a běžel tu zlou 

zprávu říci princi Lumírovi, a protože byl princ silný a nebojácný, vydal se Aničku 

zachránit.  

 Když princ dojel k rybníčku, bylo mu jasné, že pod vodou vodníka nepřemůže. 

Doběhl tedy ke stavidlu a rybník začal vypouštět. „Pro pět šupin z paní štiky, já snad mám 

před očima mžiky“ povídal vodník, když viděl, jak hladina vody v rybníce klesá. Jakmile 

už tam byla jen trocha vody, začal se Lumír brodit blátem směrem k vodníkovu doupěti. 

Když vodník viděl, že se k němu princ blíží, poslal za ním hejno ryb, aby ho zastavily. 

Ryby do něj začaly kousat, ale protože nemají zuby, tak ho místo kousání spíš lechtaly. 
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Lumír se tedy začal smát na celé kolo. „Můj ty Tondo kolenatej, co já s ním budu dělat,“ 

povídá vodník a v tom ho napadlo pronést kouzelnou formuli: „Šmajdy, pajdy, brok, dál 

už ani krok.“ Jakmile to dořekl, začalo bláto stahovat prince pevněji a pevněji až se 

nemohl ani hnout. Vodník měl takovou radost, že prince převezl, že začal tancovat kolem 

stolu a prozpěvoval: „Lumír chodit nemůže, Aničce nepomůže.“ Jenže Lumír se rozhlédl 

kolem sebe a uviděl mohutnou vrbu s dlouhými vrbovými proutky, chytnul se jich tedy a 

rozhoupal se tak, že vletěl až k vodníkovi do doupěte. „Kde je Anička,“ vyhrkl princ a 

vytasil svůj meč. „Anička?“ ptal se vodník. „Žádnou Aničku neznám, znám všechny 

rusalky a víly v lese, ale žádná Anička mezi nimi není.“ „Nelži Brčálníku, vím, že tady 

někde je a jestli mi hned nepovíš kde, odnesu tě na louku a nechám sluníčko, aby z tebe 

všechnu vodu vysušilo.“ „Ne, prosím, Anička je v támhle tom hrníčku,“ přiznal Brčálník. 

Princ tedy nadzvedl pokličku a Anička mohla konečně ven. „Co ale teď s tebou vodníku, 

za své chování bys zasloužil potrestat.“ „Ne, ne nic takového na moutě kutě, že už nic 

neprovedu, budu se jen starat o rybník a slibuji, že budu mlynáři roztáčet mlýnské kolo.“ 

Když to princ s Aničkou slyšeli, rozhodli se vodníkovi odpustit. 

 Za pár dní byla svatba, jedlo se a pilo, spousta lidí přijelo, podívat se na tu slávu, 

dokonce i vodník přišel a na svatebních koláčích si pochutnával a všem tam povídal: 

„Šmankote dyť nebejt mě, tak by žádná svatba nebyla.“ A tak Lumír s Aničkou spolu na 

zámku spokojeně žili a spoustu dětí měli. Vodník ten pomáhal mlynáři ve mlýně, no, a 

jestli neumřeli, tak tam žijí dodnes.  

 

1.2. O princezně Máně 

 

Za devatero horami a devatero řekami leželo městečko a v něm se nacházela malá 

kovárna, ve které bydlela kovářka s kovářem a jejich syn Jindra.  Jindra byl vysoký, 

hnědovlasý a hnědooký mládenec. Byl tak hezký, že se o jeho kráse povídalo široko 

daleko a tak se o něm dozvěděla i vládkyně pekel Lucinda a ta se jednoho dne rozhodla, že 

si Jindru vezme za muže.  

 Druhý den ráno, když se sluníčko vyhouplo na kopec, začala kovářka vyrábět 

podkovy, nejdříve sekáčkem odsekla kus oceli a kladivem ji pak tepala, až z ní jiskřičky 

létaly. Když už byly podkovy připravené, přijel rychtář s koňmi a kovářka jim je začala 

připevňovat na kopyta. 
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 Mezi tím kovář zametl v kuchyni, upekl buchty a šel podojit kozu, aby měli čerstvé 

mléko k obědu. Jindra chtěl tatínkovi taky trochu pomoci, tak došel pro dříví, aby zatopil 

v peci. Sotva ale přihodil pár polínek, tak z pece vyšlehly pekelné plameny a Jindru vtáhly 

rovnou do pekla.  V pekle na Jindru čekala spousta čertic a v jejich čele seděla Lucinda, 

která už netrpělivě čekala na to, až se Jindra stane jejím mužem. Protože si ji ale Jindra 

vzít nechtěl, uvěznila ho v kotli, do kterého dávali hříšníky. 

 Když kovářka přišla domů, našla v světnici jen kováře, který nešťastně seděl u 

stolu a naříkal, že si Jindru vzali do pekla. Kovářka už na nic nečekala a běžela do 

království, kde našla princeznu Máňu, „Princezno“ povídá kovářka: „našeho Jindru si 

vzali do pekla, ale on je tam neprávem, ten nikdá nic špatného neudělal.“ „Nic se nebojte, 

kovářko,“ odpověděla princezna: „já vám toho Jindru z pekla přivedu.“  

  Statečná Máňa si vzala jen meč a vyrazila na cestu, dojela až k čertovým skalám, 

protože každý věděl, že právě tam je pekelná brána.  Když vešla princezna dovnitř, 

uviděla Lucindu sedět na pekelném trůnu. „Ihned mi vydej Jindru čertice,“ povídá 

princezna. „Pro oči z netopýra moje milá, já nejsem jen tak ledajaká čertice, jsem Lucinda, 

vládkyně pekel a Jindra bude můj muž.“ „Ihned mi ho vydej nebo…,“ ale než to princezna 

stačila doříct, vyhrkla Lucinda: „Čerti a čertice zbavte mě té děvčice.“ V tom se čerti a 

čertice najednou objevili ze všech stran, v očích jim svítily plameny pekelné a pomalu se 

přibližovali k princezně, každý už by vzal nohy na ramena, ale princezna jen zvolala: „Tak 

vy si všichni troufáte na princeznu Máňu, tak pojďte blíž“ a pak začla děsná mela, čerti i 

čertice lítali kolem, jak je Máňa odhazovala. „pro hadí ocásky, co my s ní zmůžem, tu 

holku nám byl vodník dlužen,“ naříkala Lucinda. Když všichni pekelníci strachem radši 

utekli, vytasila princezna meč a povídá Lucindě: „Jestli mi hned neřekneš, kde Jindru 

ukrýváš, odnesu tě z pekla ven a hodím tě rovnou do řeky, nechám tě tam, aby tě ten tlustý 

kožich až ke dnu stáhnul.“ „Ne prosím tě, ne princezno, Pro dračí drápy a pro uhlí 

z ohýnku, přece se nezlobíš za tu čertovinku, vždyť Jindru máš támhle v tom kotli.“ 

Princezna rychle pomohla Jindrovi ven, a pak povídá: „Ale co s tebou Lucindo, za své 

chování bys zasloužila potrestat.“ „Potrestat, mě? Mě hodnou, milou čertici, co by ani 

pavoučkovi neublížila, na ještěří ocas slibuju, že do pekla už budu brát jen hříšníky a 

pomůžu kovářce pec roztápět.“ Když to princezna s Jindrou slyšeli, rozhodli se jí odpustit. 

 Za pár dní byla svatba, všichni se na ní veselili a byli rádi, že všechno dobře 

dopadlo. Princezna s Jindrou pak žili se svými dětmi na zámku, kovářka s kovářem spolu 
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šťastně žili v kovárně a Lucinda se starala o to, aby žádná zlá duše nekazila jejich hezký 

život na světě. No, a jestli neumřeli, tak tam žijí dodnes.   
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2. Otázky k rozhovorům s dětmi 

 

1. Líbila se ti pohádka? Co se ti líbilo nejvíc? 

2. Je něco, co se ti v pohádce moc nelíbilo? Co to bylo? 

3. Kdo byl pro tebe hlavní hrdina nebo hrdinka příběhu? A proč? 

4. Kdyby sis měl/a vybrat, jakou pohádkovou postavou v téhle pohádce bys chtěl/a 

být? Proč? 

5. Kterou pohádkovou postavou v téhle pohádce bys naopak být nechtěl/a? Proč? 

6. Jaký byl podle tebe princ Lumír / Jaká byla podle tebe mlynářka Anička? 

7. A jaká byla podle tebe princezna Máňa/ A jaký byl podle tebe kovář Jindra? 

8. Myslíš, že se v pohádce chovali všichni tak, jak měli? Co bys jim poradil/a, aby se 

chovali správně? 

9.  

 Líbilo by se ti takhle bojovat o princeznu, jako bojoval princ Lumír o 

Aničku? 

 Líbilo by se ti, kdyby takhle o tebe někdo bojoval, tak jako bojoval princ 

Lumír o Aničku?  

 Líbilo by se ti takhle bojovat o kluka, jako bojovala princezna Máňa o 

Jindru?  

 Líbilo by se ti, kdyby takhle o tebe někdo bojoval, tak jako bojovala 

Princezna Máňa o Jindru? 

10. Myslíš, že by to tak mělo být i v opravdovém světě, že by muž měl bojovat o svoji 

nevěstu? / Myslíš, že by to tak mělo být i v opravdovém světě, že by žena měla 

bojovat za svého ženicha? 

11. Líbilo by se ti žít ve světě, kde by se všichni chovali tak, jako se chovaly postavy v 

téhle pohádce? 

 

Otázky, které se týkají rodiny 

12. S jakými hračkami si nejraději hraješ? 

13. Jaké hračky mají tví sourozenci? Hrajete si spolu dohromady? 

14. Kdopak u vás doma řídí auto? 

15. Když se u vás doma něco rozbije, kdo to spraví? 
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16. Kdo u vás doma nejčastěji vaří? 

17. Kdo doma uklízí? Pomáháš také uklízet? 

18. Chodí rodiče do práce? 

19. Jaké kroužky navštěvuješ? Co rád, ráda děláš? 

 

 


