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ANOTACE

Předkládaná bakalářská práce se zabývá významem strašidel v představách dětí. Teoretická 

část pojednává o vlivu strašidel na evropskou kulturu, definuje pojem strachu a uvádí základní 

rozdíly v jeho obsahu u dětí předškolního a mladšího školního věku. Dále definuje pojmy 

gender a pohlaví a předkládá rozdíly ve vnímání strachu mezi dívkami a chlapci. Empirická 

část je rozdělena na dvě části. V první části je u dětí a jejich příbuzných prostřednictvím 

5bodové škály zjišťována intenzita dětského strachu ze strašidel a dalších strachů. Druhá část 

empirické práce uvádí informace o dětských představách o strašidlech získaných 

prostřednictvím rozhovorů s dětmi.

KLÍČOVÁ SLOVA

strach, strašidla, předškolní věk, mladší školní věk, gender

ANNOTATION

The presented bachelor thesis deals with the importance of ghosts in the imagination of 

children. The theoretical part deals with the influence of monsters on the European culture, 

defines the concept of fear and states the fundamental differences in their content in preschool 

and early school age. It also defines the concepts of gender and sex, and presents differences 

in the perception of fear among boys and girls. The empirical part is divided into two parts. In 

the first part of children and their relatives via a 5-point scale determined intensity of 

children's fear of monsters and other fears. The second part provides the empirical 

information on children's perceptions of ghosts obtained through interviews with children.
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1 Úvod

Strašidla se objevují v lidské kultuře odnepaměti. Příběhy o kostlivcích, upírech, běsích, 

bazilišcích a jiných tvorech se objevují ve středověkých bestiářích, ságách či kronikách, 

stávají se součástí ústně předávaných tradic a nalézají své místo v místních pověstech a 

legendách (Lecouteux 1997; Schmitt 2002). Krom toho se strašidla objevují také v literární a 

filmové tvorbě současnosti a to v nejrůznější formě – ať již jako hodní duchové v dětských 

pohádkách nebo jako hrůzyplná monstra v hororových příbězích (Platts 2013). Zvláštní 

význam mají strašidla pro děti v prvních 7-8 letech svého života, kdy u dětí nejsou zcela 

dozrálé kognitivní vlastnosti, nemají jasnou představu o rozdílech mezi skutečností a svými 

představami a kdy jejich myšlení je z velké části ovlivňováno fantaziemi (Vágnerová 2008; 

Langmeier a Krejčířová 2006; Piaget a Inhelder 2014). V tomto věku děti často na strašidla 

věří, jsou přesvědčeni o jejich skutečnosti, vnímají je jako ohrožující prvky v okolním světě a 

jsou jedním ze zdrojů strachu v tomto období (Vymětal 2004; Bacus 2007).

Strach byl u dětí zkoumán mnoha studiemi, přičemž jako jejich obecný závěr lze uvést, že 

strach ze strašidel je jedním z nejintenzinějších strachů předškolního věku. S postupujícím 

věkem síla strachu ze strašidel a jaho zastoupení v představách dětí klesá k téměř nulovému 

počtu u 10letých dětí. Je zjištěno, že v západní kultuře klesá u dětí intenzita u všech strachů, 

strach ze strašidel je však v pozdějších letech zcela nahrazen jinými aktuálnějšími strachy 

(Gullone 2000; Muris et al. 1997). Mnou nalezené výzkumy věnující se dětským strachům se 

nezaměřují na reakce na konkrétní strachy, nerozebírají je do hloubky, proto jsem také 

nezjistil bližší informace o představách dětí o strašidlech. Výzkumy se nezabývají, jakých 

strašidel se děti bojí, jak tyto strašidla vypadají, kde podle názorů dětí sídlí nebo jak se běžně 

chovají. 

Téma své práce jsem si vybral z důvodu snahy odpověděd na výše zmíněné otázky. Dále 

v textu se zaměřím na strach ze strašidel, jeho velikost v závislosti na ostatních straších, 

představy o intenzitě dětského strachu ze strašidel u rodičů. Budu se věnovat mapování 

dětských strašidel, jejich chování a dětských reakcí na ně.

V teoretické části je popsán význam a vliv strašidel v západoevropské kultuře. Následuje 

vymezení pojmu strach a dále jsou stručně popsány pojetí jeho působení v lidské psychice 

podle 4 psychologických směrů. Pro možnost porovnání výsledků empirické části jsou dále 

uvedeny specifické strachy u předškolního a mladšího školního věku. V následující části jsou 
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stručně charakterizovány předškolní a mladší školní věk v zaměření na kognitivní a emoční 

vývoj. Teoretickou část práce uzavírá vymezení pojmů pohlaví a gender. Jsou zde stručně 

popsány rozdíly mezi dívkami a chlapci v předškolním a mladším školním věku jakožto i 

mezipohlavní rozdíly v intenzitě strachů.

Empirická část je rozdělena na dotazníkovou a rozhovorovou část. V dotazníkové části se 

prostřednictvím dotazníkové metody pokusím zjistit intenzitu strachu ze strašidel a jeho 

pozici vůči ostatním strachům u dětí předškolního a mladšího školního věku. Pomocí 

dotazníků zjistím předpokládanou intenzitu dětských strachů také u příbuzných těchto dětí, 

což nám umožní porovnat tato data s daty získanými od dětí. Porovnány budou také intenzity 

strachů mezi dětmi předškolního a mladšího školního věku a mezi dívkami a chlapci. 

Obdobně budou porovnány výsledky dotazníků příbuzných starších a mladších dětí a 

příbuzných dívek a chlapců. Vzhledem k dosavadním poznatkům týkajících se dětských 

strachů přednáším následující hypotézy:

H1: Strach ze strašidel je u dětí mladšího školního věku nižší než u dětí předškolního věku.

H2: Děti mladšího školního věku uvádí nižší míru intenzity strachů než děti předškolního 

věku.

H3: Dívky uvádí vyšší míru intenzity strachů než chlapci.

H4: Strach ze strašidel patří mezi nejintenzivnější dětské strachy.

Rozhovorová část bude vyházet z rozhovoů vedených s dětmi. Zaměřím se zde na dětské 

představy o strašidlech. Budu zjišťovat, jaká strašidla znají, kterého strašidla se bojí, kde by 

mohly dle svého názoru dané strašidlo potkat, jak by se nejspíš strašidlo v situaci, kdyby jej 

potkaly, zachovalo a jak by nejspíše zareagovaly děti. Konečně prostřednictvím rozhovoru 

budu zjišťovat strachy, které se kromě strachu ze strašidel u dětí vyskytují. Tato část práce se 

zabývá oblastí, která dosud není vědecky zmapovaná, má tedy deskriptivní charakter a 

nevystavuji k ní žádné hypotézy. 
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2 Teoretická část

V teoretické části práce předkládám základní informace vztahující se ke strašidlům, dětským 

strachům, vývojovým specifikům období předškolního a mladšího školního věku a genderu. 

V první podkapitole shrnuji literaturu, kterou jsem využil pro zkoumání dětského strachu. 

Následně uvádím podkapitolu věnující se strašidlům a jejich vlivu v kultuře. Jejím 

prostřednictvím upozorňuji na zakořeněnost strašidel v evropským folklóru, mytologii a jejich 

prostřednictvím v představách lidí. Dále se v textu zaměřuji na definici strachu, jeho rozdílná 

pojetí v odborné literatuře a rozdíly v jeho obsahu u dětí předškolního a mladšího školního 

věku. Následně stručně popisuji tato dvě vývojová období, čímž získáváme možnost zasazení 

strachu ze strašidel do širšího kontextu. V této kapitole také stručně popisuji pojmy pohlaví a 

gender a uvádím vliv genderu na děti ve výše uvedených úsecích vývoje, což nám následně 

umožní lépe interpretovat rozdíly ve straších a strašidlech uváděných chlapci a dívkami.

2.1 Současná úroveň zkoumání strachu u dětí

Při vyhledávání literatury zabývající se dětskými strachy či přímo dětským strachem ze 

strašidel jsem využíval internetovou databázi článků EBSCO, katalogy a databáze Národní 

knihovny České republiky, internetový portál theses.cz a internetový vyhledávač Google 

Books. Vyhledával jsem články související s vývojem strachu u dětí, případně s vlivem 

strašidel na dětskou imaginaci. Klíčovým článkem pro mě byl text od Gullone: The 

Development of Normal Fear: A Century of Research (Gullone 2000), který ve svém obsahu 

shrnuje výsledky studií zabývajících se strachem v minulém století. Prostřednictvím tohoto 

článku jsem získal názvy většiny cizojazyčných výzkumů, které jsem následně využitím výše 

zmíněných databází vyhledal a jejichž výsledky předkládám dále v textu.   

Textů v češtině, které se svým tématem dotýkají dětských strachů, je méně. Jediné české 

výzkumy na zjištění intenzity dětských strachů, které jsem nalezl a využil v teoretické části, 

byly: text zaměřený na strachy v adolescenci od Michalčákové (2007) a diplomová práce 

zabývající se strachem u dětí staršího školního věku a adolescentů (Zábranská 2006). 

Výzkumem dotýkajícím se tématu strachu je také práce Mlčáka, která se zaměřuje na zátěž 

dětí základních škol (Mlčák 1999). Jako další publikace jsem využil více popularizující texty, 

které se ve svém obsahu zabývají tématikou dětských strachů, jako jsou texty od Vymětala 

(2000; 2004), Bacus (2007), Vágnerové (2008) a dalších. Níže popisuji obsahy použitých 

výzkumů a publikací, které pracují s tématem strachu u dětí. 
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Přehledová studie Gullone The Development of Normal Fear: A Century of Research (2000) 

vyhodnocuje vývoj studií o dětském nepatologickém strachu ve 20. století,  vyjmenovává a 

popisuje dotazníky využívané pro zjišťování strachů a v zobecnělé podobě předkládá jejich 

výsledky. Významné jsou shrnuté zjištění o vývoji strachů v průběhu růstu dětí a jejich 

rozdílech v závislosti na pohlaví. V textu jsou dále obsaženy informace z výzkumů o velikosti 

strachů u dětí lišících se socioekonomickým statusem a srovnání strachů uváděných dětmi 

z různých států a národů.

Výzkum The Fears of Youth in the 1990: Contemporary normative Data (Gulone a King 

1993) zjišťuje velikost strachu u takřka tisíce dětí od 7 do 18 let. Výzkum byl prováděn 

v Austrálii prostřednictvím dotazníku FSSC-II vycházejícím ze starší verze FSSC-R (Fear 

Survey Schedule for Children-Revised). Dotazník je tvořen 75 předloženými objekty či 

situacemi, u kterých mají děti uvést, jakou měrou se těchto jevů bojí. Pro určení velikosti 

strachu mají děti na výběr ze 3 možností: vůbec, trochu, hodně (v org. none, some, a lot). 

Faktorová analýza dotazníku vygenerovala 5 faktorů strachů: strachy ze selhání a kritiky; 

strachy z neznámého; strachy ze zranění a malých zvířat; strachy ze smrti a nebezpečí; 

medicínské strachy. Výzkum potvrdil celkové snížení intenzity strachu u starších dětí a vyšší 

míru strachu u dívek než u chlapců. Spolu s rostoucím věkem se snižoval především strach 

z neznámého a ze zranění a smrti, naopak se zvyšoval strach ze selhání a kritiky. 

Článek The Fear Survey Schedule for Children-II: A Psychometric Investigation with 

American Data (Burnham a Gullone 1996) popisuje přenesení australského dotazníku FSSC-

II na prostředí USA. Kromě popisu úpravy dotazníku a výsledků jeho pilotního zadání jsou 

zde předloženy míry intenzity strachů u 720 dětí ve věku od 7 do 18 let. Výsledky získané od 

dětí ze Spojených států jsou podobné výsledkům dětí z Austrálie. Byl prokázán ústup 

intenzity strachu s rostoucím věkem a vyšší míra strachu u dívek. Mladší děti uvedly větší 

míru strachů u faktorů strachů z neznámého, ze zranění a smrti, ze zvířat. Dívky uvedly větší 

míru strachů u všech 5 faktorů.

Dalším výzkumem, který je významný pro uváděné intenzity strachů u dětí, je Do men lie on 

fear surveys? (Pierce a Kirkpatrick 1992), jenž se věnuje často zjišťovaným rozdílům 

v intenzitě strachů mezi muži a ženami. Vysokoškolským studentům zde byl předložen 

dotazník zjišťující míru strachu u 72 položek. O měsíc později byl stejným studentům 

předložen kratší dotazník, který v určité míře obsahoval stejné položky. Na rozdíl od prvního 

zkoumání bylo studentům předem puštěno krátké video, ve kterém byly záběry myší, krys a 

sekvence jízdy na horské dráze. Při sledování videa byl účastníkům měřen srdeční tep a navíc 



12

jim bylo řečeno, že tep je jedním z predikátorů lži. V porovnání s prvním dotazníkem uváděli 

muži při druhém měření statisticky významně vyšší intenzitu u strachů z myší, krys, jízdy 

horskou dráhou, hmyzu, pavouků a vysoké výšky. U žen nebyl rozdíl zjištěn. Výsledek 

nasvědčuje tomu, že rozdíly mezi muži a ženami v uváděných intenzitách strachů jsou 

podmíněny genderem – muži podhodnocují svůj strach z objektů, jež by neměly být pro jejich 

gender hrozivé. Podobný princip se nejspíš projevuje již u dětí.

Common Childhood Fears and Their Origins (Muris et al. 1997) je výzkumem zabývajícím se 

nizozemskými dětmi ve věku 9 až 13 let. Dětem byl předložen dotazník FSSC-R a byl s nimi 

proveden rozhovor. Výzkum měl odhalit, zda se liší nejděsivější strachy uváděné dětmi u

dotazníku a při rozhovoru. V rozhovoru byl navíc zjišťován původ dětských strachů. 

Výsledkem výzkumu bylo zjištění, že prostřednictvím dotazníku děti jako nejintenzivnější 

strachy uváděly ty, které měly souvislost se zraněním a smrtí (jako např. neschopnost se 

nadechnout, nemoc, bombový útok apod.). U rozhovorů byly častěji uváděny strachy ze zvířat 

a tmy. Nejčastějším původem strachů byla vlastní zkušenost s objektem. Jako méně častý 

zdroj strachu byly uváděny informace, které dítě získalo od druhých osob. Nejméně častým 

zdrojem byl modeling.

Výzkum Studying Fears in Young Children: Two Interviews Methods (Lahikainen et al. 2003) 

předkládá strachy uváděné estonskými a finskými dětmi ve věku 5 až 6 let. Pro zjištění 

strachů byly použity 2 metody rozhovorů: rozhovor podložený obrázky, které jsou do jisté 

míry převzaty z dotazníku FSSC-R a polostrukturovaný rozhovor, ve kterém měly děti sami 

uvádět, čeho se bojí. Mezi nejčastěji uváděné strachy patří podle výsledků výzkumu strachy 

ze zvířat, imaginárních bytostí, televize nebo divných lidí. Intenzivně se děti ve výzkumu bály 

především ztracení se v lese, odjezdu rodičů nebo usínání za tmy. Nebyl zde zjištěn rozdíl ve 

velikosti strachů mezi dívkami a chlapci.

Hlavním zdrojem dat výzumného článku Fears, Worries, and Scary Dreams in 4- to 12-Year-

Old Children: Their Content, Developmental Pattern, and Origins (Muris et al. 2000) byly 

rozhovory s dětmi ve věku od 4 do 12 let. Děti byly doptávány, zda se u nich objevuje strach 

z konkrétní věci, obava z něčeho nebo strašidelné sny; každá z otázek byla podpořena 

obrázkem pro její lepší porozumění dítětem. Kromě dotazování na konkrétní příklady strachů, 

obav nebo strašidelných snů se autoři zajímali o vznik těchto fenoménů. Výzkum předkládá, 

že nejintenzivnější strachy u dětí jsou ze zvířat a imaginárních bytostí. S rostoucím věkem 

strach z imaginárních bytostí klesá a naopak narůstá strach ze sociálních situací. U strachu 
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bylo jeho nejčastějším zdrojem zjištěno předání informace o objektu dítěti, následovala 

vlastní zkušenost a nejméně častým původcem strachu byl modeling.

Výzkum Scaring the Monster Away: What Children Know About Managing Fears of Real 

and Imaginary Creatures (Sayfan a Lagattuta 2009) předkládá data o dětských představách  o 

velikosti strachu u ostatních lidí. Autorky navíc zaznamenávaly dětmi uváděné reakce na 

předpokládané nebezpečí. Děti ve věku 4; 5 a 7 let byly prostřednictvím 4bodové škály 

dotazovány, jak hodně by se bály v potenciálně nebezpečné situaci a jak hodně by se podle 

nich báli lidé jim blízcí. Krom toho měly děti uvést, jak by v dané situaci nejspíše 

zareagovaly. Situace byly popisovány na obrázcích, které měly dětem umožnit lépe si 

představit danou situaci. Bylo prokázáno, že děti předpokládají nižší míru strachu u dospělých 

než u sebe (a nižší míru u otce než u matky). Reakce na nebezpečí byly primárně behaviorální 

(útěk nebo útok), avšak s rostoucím věkem narůstalo zastoupení mentálních strategií zvládání 

strachu při hrozícím nebezpečí z imaginární bytosti. V rámci behaviorálních reakcí chlapci 

častěji volili možnost přiblížení se k neznámému objektu než dívky.

Nyní přecházím k českým textům, které jsem primárně použil ve své práci pro popis strachů u 

dětí. Podobu výzkumných prací mají práce Michalčákové (2007) a Zábranské (2006).

Michalčáková ve své práci Strachy v období rané adolescence (2007) obsáhle popisuje pojem 

strachu a úzkosti a upozorňuje na jejich vznik, manifestaci a různorodé pojetí. Samotný 

výzkum se týká dětí starších, než se kterými pracuji ve svém textu; autorka pracuje s dětmi ze 

7. tříd základních škol. Prostřednictvím dotazníku FSSC a metody Koláč strachu autorka 

zjistila nejčastěji uváděné strachy u dětí, navíc porovnala intenzitu ze strachů u dětí s jejich 

osobnostními rysy a rypem vztahu k rodičům. Labilněji laděné děti uváděly více strachů a 

jejich vyšší intenzitu; rozdíl ve velikostech strachů a jejich počtu nebyl mezi dětmi s různými 

vztahy k rodičům nalezen.

Také výzkum Zábranské Úzkot a strach u dětí a mládeže (2006) se věnuje starším dětem. 

Autorka zadávala žákům od 7. ročníku základní školy po 4. ročník školy střední vlastní 

dotazník, jenž měřil velikost strachu u 93 položek. Rozdíl v intenzitě strachů mezi věkovými 

skupinami zjištěn nebyl, avšak dívky uváděly u většiny kategorií vyšší míru strachu nez 

chlapci.     

Dalšími publikacemi, které jsem využil při psaní práce, jsou Úzkost a strach u dětí (Vymětal 

2004), Mé dítě si věří (Bacus 2007), Dětské strachy a úzkosti (Rogge 1999). Jedná se o 

popularizující texty, které v určitých částech svého obsahu poskytují zprávy o vývoji strachu 
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u dětí, jeho proměnách v průběhu vývoje a jeho specifických obsazích. Ačkoli tyto publikace 

obsahují vysokou míru využitelných informací vztahujících se k dětským strachům, jsou zde 

na rozdíl od předešlých prací hůře zjistitelné jejich zdroje. 

Podobně Vývojová psychologie I. (Vágnerová 2008) a Vývojová psychologie (Langmeier a 

Krejčířová 2006) obsahují velké množství informací o vývoji dítěte a genderových rozdílech 

ke kterým se dále v textu vztahuji v rámci dětských strachů. Zásoba informací, které mají svůj 

vztah k dětským strachům, je zde bohatá, avšak podobně jako u výše uvedených publikací, 

nelze zde přesně dohledat jejich zdroj.

Pro zjištění genderových specifik (nejen) v oblasti strachů jsem využil přednostně textu 

Janošové Dívčí a chlapecká identita (2008).

Kromě výše uvedených publikací jsem využil i další (viz seznam literatury) texty. Ty se však 

již svým zaměřením dotýkají záležitosti strachu u dětí v menší míře. Z toho důvodu nejsou 

v této podkapitole uvedeny. 

2.2 Strašidla v kultuře

Strašidla prostupují evropskou kulturou nejpozději od starověku (Lecouteux 1997) a od té 

doby promítají svůj vliv do lidových vyprávění, pověstí, pohádek, divadelních her, románů 

a filmů. Strašidla mají mnoho podob, zjevují se jako duchové, kostry, šotci, vodníci, čerti, 

trolové, čarodějnice či v jiné z možných forem.

Jeden z nejznámějších typů strašidel jsou strašidla záhrobní: duchové, kostry, upíři, revenanti. 

Skupinu spojuje stejný způsob vzniku: jde o lidi vracející se na svět po své smrti. Tato 

nemrtvá strašidla se objevují již ve starověkém Římě, kde se předpokládalo, že se nešťastně 

zesnulí (tzn. zavraždění, sebevrazi, popravení, předčasně zemřelí, nepohřbení) nemohou 

dostat do podsvětí a zůstávají připoutáni na tomto světě (Lecouteux 1997). Středověká 

společnost tuto tezi podporovala; pokud člověk sešel nepatřičnou smrtí (byl zavražděn, 

spáchal sebevraždu, zemřel-li mlád apod.) nebo pokud nebyl řádně pochován (například 

z důvodu nenalezení těla) stal se jedinec potenciálním strašidlem. Pokud byl člověk za života 

zlý, hrubý a nepřející, riziko, že nezůstane po smrti v hrobě, se v představách lidí zvyšovalo 

(Lecouteux 1997). 

Nemrtvá strašidla jsou nejčastěji spojená s místem svého předchozího života, kde následně 

straší. Kromě svého bývalého obydlí je častým bydlištěm nemrtvých podzemí (kde bylo 

v představách předkřesťanského člověka umístěno podsvětí, s příchodem křesťanství peklo), 
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jeskyně a hory, které bývaly chápány jako místo, kde se setkává svět světský a svatý 

(popřípadě svět živých a mrtvých). Dle Lecouteuxe není náhodou, že národní hrdinové jako 

král Artuš, Friedrich Barbarossa (nebo v Česku sv. Václav) čekají se svými zbrojnoši právě 

v útrobách hory, neboť je toto místo tradičně spojované s nadpřirozenem (1997). Hory byly 

také typickými shromaždišti čarodějnic, kde konaly své sabaty (Boček 2001; Vondráček a 

Holub 1993). Dalšími místy, kde lze potkat zemřelé, jsou hřbitovy, kde v noci tančí mrtví, 

okolí hadů, kde se konají turnaje zesnulých rytířů, odlehlá místa a pustiny, kterými se 

prochází bludné duše, či křižovatky zemských cest (Schmitt 2002). Nemrtví se nejčastěji 

zjevují v zimních měsících, především v okolí Vánoc; preferují noc nad dnem, neboť světlo 

jim podle dřívějších autorů ubírá jejich síly (Lecouteux 1997). 

Nemrtví, kteří vstanou ze svých hrobů, přichází za živými s nejrůznějšími úmysly. 

Nejčastějším důvodem je pomsta (příkladem může být duch dánského krále v Hamletovi), ale 

nemrtví také zvěstují blížící se smrt, mohou radit, děkovat, vyřizovat si záležitosti, které 

nestihli za života atd. (Lecouteux 1997). 

Zvláštní skupinou nemrtvých jsou revenanti – mrtví, jejichž duše po smrti přichází do očistce. 

Zjevují se nejčastěji svým příbuzným (ve snu nebo ve skutečnosti) z důvodů nevyřešených 

sporů, nedořešených záležitostí, z touhy pomoci svému příbuznému nebo s prosbou o zádušní 

mše, které mají zkrátit dobu jejich pobytu v očistci. Vracení se na zem může být součást trestu 

uděleného v očistci, například s cílem hlídání určitého objektu (Schmitt 2002).  

Lecouteux uvádí, že v západní Evropě mají další typy strašidel a nadpřirozených bytostí 

mnohé vlastnosti společné s nemrtvými (1997). V ságách a pověstech bývají popisovány 

podobnými vlastnostmi a často podobně jednají. Obři, trpaslíci, čarodějnice a trolové se 

v písemnostech často objevují spolu s mrtvými, přičež jsou schopni spolu rozmlouvat. Jejich 

obydlí bývá obdobné (podzemí, jeskyně, odlehlé oblasti), obdobnými způsoby se proti nim 

bojuje.  Dle Lecouteuxe středověcí autoři šotky a troly často zaměňují za nemrtvé, není mezi 

nimi jasná hranice (1997). Přímo uvádí: „Ze škodlivých mrtvých se stávají trollové – tento 

výraz původně znamenal obry, dnes šotky a rarachy, a pod vlivem křesťanství všechno, co si 

duchovní představovali pod slovem démon“ (Lecouteux 1997, s. 145). Podobně mohla být 

v Česku vytvořena představa vodníka, jako neklidného utopence, jehož tělo se nenašlo. 

Člověk, který za svého života přesazoval mezníky, se po smrti mohl vrátit na svět jako 

ohnivec a šenkýřům, kteří šidili v okolí Broumovska a Kunratic pivo vodou, hrozilo, že se po 

smrti vrátí v podobě divokého osla (Boček 2001; Stejskal 2011). Ruští domácí bůžkové se 

v domě objevovali po smrti jednoho z jeho obyvatel a stávali se tak v podstatě jeho strážnými 
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duchy (Vondráček a Holub 1993). Souvislost mezi mrtvými a ostatními strašidly podporuje 

svátek Halloween – svátek vyznačující se kostýmy všemožných strašidel mající své základy 

na Svátku zesnulých – Dušičkách.

V průběhu středověku církev postupně nahrazovala nemrtvá strašidla ďábly. Tato přeměna 

však postupovala pomalu a až do 19. století se v Evropě objevovaly zkazky o mrtvých 

opouštějící své hroby (Lecouteux 1997). Příkladem může být, že „v dolním Sasku v 19. století 

pobíhalo bezhlavé stvoření na silnici z Wellen do Rodensleben – nepůsobilo sice žádné 

škody, ale pro jistotu tam postavili objížďku. Na hranici Čech a Bavorska se zjevoval 

bezhlavý kůň“ (Lecouteux 1997, s. 110). Nemrtvá strašidla a víra v ně je zakořeněná v lidské 

společnosti. Její přítomnost dokazuje Bulharsko, kde se ještě v druhé polovině 20. století 

prováděly pohřby, při kterých byl mrtvým do těla zabodnut kolík pro zabránění jejich návratu 

na zem. V současné západní Evropě je vliv neklidných mrtvých znatelný především ve sci-fi  

literatuře a filmu (Platts 2013).

Kromě nemrtvých je dalším typickým strašidlem v Česku vodník. Jak bylo zmíněno výše, je 

možné, že toto strašidlo vzniká jako pozůstatek duše utopeného. Ve středověkém chápání byl 

vodník ďáblem svržený z nebe do vody (Toufar 2004). Vodník se v pověstech vyskytuje 

v Česku a Německu. Většinou je znám pro svoji tendenci lákat lidi do vody, kde je topí a bere 

si jejich duše. K vodě často láká lidi stuhami a zrcátky pověšenými na vrbě u vody (Toufar 

2004a).  

Pro středověkou společnost byl typickým strašidlem ďábel, který byl na našem území 

ztotožňován s čertem. Čert se objevoval jako absolutní ztělesnění zla již u pohanských 

Slovanů v podobě běsa a ďasa, v průběhu 14. století byl církví sloučen a do jisté míry 

nahrazen ďáblem (Toufar 2004). U čertů opět narážíme na velkou podobnost s ostatními 

strašidly. Podobně jako u jiných strašidel se předpokládalo, že bydlí v podzemí, v tomto 

případě v pekle (Toufar 2004). Stejně jako bohové podsvětí, mezi které patří mimo jiné Hades 

(Cimrhanzl 1999), i čerti bývali považováni za boháče, kteří si v pekle střeží velké bohaství 

(Vondráček a Holub 1993). Dalším častým místem jejich pobytu byly vrcholky hor, kde 

(často v podobě černých kozlů) předsedali čarodějnickým sabatům. Ďáblové byli zaměňováni 

za jiná strašidla v závislosti na tom, kam dopadli na zem po svém pádu z nebes: dopadli-li do 

podzemí, stávali se z nich čerti, pokud přistáli v lesích, vznikali z nich lesní duchové, při 

přistání ve vodě vodníci (Toufar 2004). Podobným způsobem nahradili v určité míře ďáblové 

revenanty a další oživlé mrtvé  (Lecouteux 1997; Schmitt 2002). V českém prostředí je čert 

jednou z mála mýtických bytostí, se kterou se může dítě reálně potkat. Čert tradičně 
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doprovází svatého Mikuláše v předvečer Mikulášova svátku. Navštěvování dětí a jejich 

obdarovávání postavou svatého Mikuláše se v Německu objevuje od 10. st. Datum těchto 

oslav byl původně 28. prosincec, od 13. století se termín konání změnil na předvečer sv. 

Mikuláše, tedy na 5. 12. (Schauber a Schindler 1997). Čert doprovází Mikuláše spolu 

s dalšími maškarami od středověku; jeho obdobou v západní Evropě je Knecht ruprecht, 

vyznačující se podobně jako čert kožichem a maskovaným obličejem, navíc nosí vysoké boty 

a kožešinový klobouk (Frolec 2001). Tradice průvodu sv. Mikuláše má nejspíš pohanské 

základy, které se ve středověku spojily s křesťanskou tématikou. Někteří autoři uvádí, že čert 

(či ruprecht na západě) je původní pohanskou postavou, jež je starší než Mikuláš a která 

reprezentuje zlé bytosti, jež v čase zimy nabírají v představách lidí na své moci (Frolec 2001). 

Kromě těchto strašidel  existuje v lidové slovesnosti nespočet dalších. Ať již se jedná o 

polednice, které upozorňovaly na nutnost odpočinku o poledni, klekánice, kterými se strašili 

děti, odmítající jít za soumraku domů, hejkaly, strašící lidi, co prochází lesem, bazilišky, obry 

nebo kentaury. Všechny tyto bytosti se určitou měrou promítali a stále promítají do lidské 

fantazie a prostřednictvím jí do každodenní reality člověka (Vondráček a Holub 1993). 

2.3 Strach

Strach patří mezi základní lidské emoce. Jeho funkcí, vznikem a projevy se zabývalo mnoho 

dosavadních vědců. S množstvím autorů souvisí vysoký počet definic této primární emoce, 

stejně jako teorií její funkce. Soudí se, že bez této emoce (byť nepříjemné), která alarmuje 

vědomí před případným nebezpečím a připravuje tělo k reakci, by lidstvo nepřežilo 

(Michalčáková 2007).

Vymětal definuje strach jako „nepříjemný prožitek vázaný na určitý objekt nebo situaci, které 

v jedinci vyvolávají obavu z ohrožení. Je tedy reakcí na poznané nebezpečí a má signální a 

obrannou funkci“ (2004, s. 12).

Bacus popisuje strach, jako „nepříjemnou emoci, která se objevuje v reakci na vědomě 

rozpoznané nebezpečí, ať reálné, nebo domnělé“ (2007, s. 20).

Podobně Stuchlíková uvádí, že „strach bývá definován jako emocionální stav v přítomnosti 

nebo při očekávání nějakého nebezpečného, škodlivého nebo ohrožujícího podnětu, 

subjektivní prožitek extrémního zneklidnění, touha uniknout nebo podnět zneškodnit útokem, 

provázaná řadou reakcí sympatického NS“  (2007, s. 145). 
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Jedná se tedy o nepříjemnou emoci, která se objevuje v situacích, které jsou pro člověka 

potenciálně nebezpečné, přičemž jeho hlavní funkcí je upozornění na nebezpečí a navození 

reakcí, jež mohou pomoci toto nebezpečí překonat.

Vedle přiměřeného strachu existuje jeho intenzivní a situaci neúměrná obdoba, která často 

spadá do patologického prožívání. V této formě strach ztrácí svoji upozorňovací a ochrannou 

funkci a stává se pro člověka zátěží, jež je součástí mnoha duševních chorob (Michalčáková 

2007).

Strach se v psychické rovině člověka stejně jako ostatní emoce projevuje ve 3 úrovních:

1) „Afektivní. Jde o vlastní citový prožitek.

2) Kognitivní. Jde o vědomí daného pocitu a jeho příčiny.

3) Konativní. Jde o nutkání k určitému vzorci chování“ (Králíček 1997, s. 204).

Strach je mnohdy zaměňován za úzkost. Podstata obou pojmů si je blízká, avšak v určitých 

bodech se dle určitých autorů liší. Jak píše Rogge, „zatímco strach je často vázán na jeden 

objekt, vyznačuje se úzkost nezřídka nejasnou mnohoznačností, která znejišťuje a působí jako 

nebezpečný podnět“ (1999, s. 17). V případě úzkosti „nemá strach konkrétní příčinu. 

Úzkostný člověk si své potíže uvědomuje, ví, že má strach, ale neví z čeho“ (Bacus 2007, s. 

22). Michalčáková uvádí, že podle Sarnoffa a Zimbarda se liší strach a úzkost v jejich dopadu 

na sociální jednání jedince – zatímco strach podporuje u jedince vyhledávání dalších osob ve 

snaze zajištění si jejich podpory, pro úzkost je typické vyvolávání studu a jedincovo vyhýbání 

se svěřování druhým osobám (2007). V noha ohledech se strach a úzkost doplňují. Prožitky, 

které lidé zažívají, jsou poté zakotveny někde uprostřed mezi touto dvojicí, přičemž se mohou 

v čase přibližovat jednomu, nebo druhému pólu (Stuchlíková 2007). Někteří psychologové 

(předeším behavioristicky orientovaní) zcela zpochybňují rozlišování mezi úzkostí a strachem 

a pracují s nimi jako s jednou emocí (Mlčák 1999).

2.3.1 Strach z pohledu 4 psychologických směrů

Na problematiku strachu a úzkosti lze v psychologii nahlížet z mnoha směrů a se zaměřením 

na různé aspekty problematiky. Strachem se zabývalo více psychologických proudů, přičemž 

jako 4 pro tuto problematiku nejvýznamnější uvádí Michalčáková psychoanalýzu, teorii 

učení, kognitivní psychologii a humanistickou psychologii (2007). Následně je uveden jejich 

stručný popis.

2.3.1.1 Strach z pohledu psychoanalýzy



19

Strach byl jedním z klíčových pojmů již v práci Sigmunda Freuda. Freudovo pojetí strachu a 

úzkosti se v průběhu jeho života vyvíjelo: nejprve chápal úzkost jako fyziologickou jednotku 

či stav, jenž u člověka vzniká v důsledku aktivace hormonů, které se vylučují při zabránění 

vybití energie libida (Mlčák 1999). Ve svém následujícím pojetí chápal lidskou neurotickou 

úzkost jako plod praúzkosti, jež dítě hluboce poznamenává v okamžiku porodu. Další úzkosti 

získané v průběhu života se vyvíjí z odkazu této primární úzkosti. Všechny neurotické úzkosti 

jsou v tomto pojetí důsledkem nevybité energie Id; to znamená, že úzkost u člověka je 

nevědomým strachem z nespoutaného libida (Freud 1969; 1997). Ve třetí koncepci úzkosti 

Freud již nepovažuje úzkost za důsledek vnitřního konfliktu mezi jednotlivými složkami 

lidské osobnosti. V jeho novém pojetí je neurotická úzkost zaměřena stejně jako úzkost 

z reálných objektů na vnější objekty. V případě, že Id vyvolá popud, který je v nesouladu 

s okolní skutečností, Ego může zareagovat vyvoláním úzkosti, která reprezentuje 

předpokládanou negativní reakci okolí, jež by následovala po provedení přání Id. Úzkost 

tímto způsobem napomáhá Egu vypořádat se prostřednictvím obranných reakcí s přáními Id 

(Freud 1997; Praško 2005; Mlčák 1999).   

Freud rozlišuje 3 základní úrovně strachu,  jsou jimi realistická úzkost (strach), neurotická 

úzkost a morální úzkost. První z uvedených vzniká při konfliktu ega a okolního světa, 

přičemž podnět vnějšího světa je jasně rozeznatelný; člověk ví, čeho se bojí. Neurotická 

úzkost pramení v konfliktu mezi Egem a Id. Podstatou konfliktu jsou tabuizované přání Id, 

které jsou v rozporu s vnější realitou. Morální úzkost má původ v konfliktu mezi Id a 

Superegem. V tomto případě vzniká úzkost při přáních, které jsou v rozporu s normamy 

převzatými od rodičů. Tato úzkost podněcuje vyhovění svědomí nebo inhibici pudového 

impulzu (Praško 2005; Stuchlíková 2002; Mlčák 1999). Úzkost se u člověka snižuje pomocí 

obranných mechanizmů (např. racionalizace, popření, negace ad.). Tuto oblast obrany vůči 

úzkosti rozpracovala Freudova dcera Anna (Vymětal 2000). Pokračovatelé Freuda na jeho 

teorii navázali, avšak začali přikládat větší důraz na sociální oblast problematiky, kterou 

Freud z velké části ignoroval (Michalčáková 2007). Mezi Freudovi nástupce patří K. 

Horneyová. Horneyová tvrdí, že zatímco strach vzniká v konfrontaci s jasným zdrojem, který 

tuto emoci prostřednictvím možného ohrožení vyvolává, úzkost toto zaměření na jeden objekt 

neobsahuje. Důvody vzniku úzkosti v jejím pojetí vyvěrají ze sociálních vztahů, především z 

raných vztahů s rodiči, které následně ovlivňují míru úzkostnosti jedince. Jádrem úzkosti je 

podle Horneyové pocit bezmoci a bezradnosti (Mlčák 1999). Dalším významným 

představitelem neopsychoanalýzy byl H. S. Sullivan, jenž se zaměřoval především na vznik a 
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prožívání úzkosti. Podle Sullivana vzniká u jedince úzkost při narušování jeho pocitu bezpečí 

a neuspokojování primárních potřeb v raném dětství (Mlčák 1999).

2.3.1.2 Strach z pohledu teorie učení

Teorie učení, jinak zvaná behavioristická teorie, klade důraz na spojení strachu s jeho podněty 

prostřednicvím procesu učení, především pomocí podmíněného reflexu. Zakladatelem a 

propagátorem směru byl James Watson. Watson předpokládal vrozenost 3 emocí, jež jsou 

podobné strachu, hněvu a lásce. Tyto emoce jsou spojeny s několika základními podněty 

(například strach při nečekaném a silném zvuku). Podmíněný reflex v průběhu vývoje spojí 

v průběhu ontogeneze tyto emoce s dalšími podněty a vytvoří kompletní paletu lidských 

prožitků. Strach se takto může člověk naučit spojovat se zvířaty, tmou, společenskými 

vystoupeními apod. (Michalčáková 2007). Toto rozdělení určuje 3 hlavní kategorie strachu:

„Vrozené strachy, které se objevují u většiny lidí v určitém vývojovém období bez 

předchozích negativních zkušeností s obávanou situací.

Přípravné strachy, které se mohou objevit už po jednorázových či jenom mírně nepříjemných 

zkušenostech s určitými typy obávaných podnětů (jako např. hadi, pavouci, voda, tma apod.).

Naučené strachy, a to prostřednictvím procesů klasického podmiňování, observačního učení 

anebo přidáním verbální informace či instrukce. Strach i úzkost mohou být touto cestou 

spojeny s dalšími původně neobávanými podněty“ (Vymětal 2000, s. 106).

Úzkost u jedince vzniká generalizací strachu na základě možných ohrožujících reakcí okolí. 

Úzkost (podobně jako strach), nepřesáhne-li určitou míru intenzity,  energizuje jedince, 

zvyšuje jeho motivaci a zaměření na cíl. Zvyšuje také schopnost učení, pozitivně ovlivňuje 

správné řešení úloh u středně těžkých úkolů a snižuje výkon u úkolů vysoce obtížných či 

neobvykle snadných (Mlčák 1999).  

Pokračovateli behavioristické teorie byli například B. F. Skinner, J. Dollard a N. E. Miller 

(Michalčáková 2007).

2.3.1.3 Strach z pohledu kognitivní teorie

Kognitivní teorie navazuje na zájem o kognitivní proměnné v 60. letech. Na rozdíl od teorie 

učení se zaměřuje na intrapsychické děje, vznik strachu v lidských představách, specifika 

myšlení při jeho zpracovávání. Strach a úzkost jsou většinou pojímány jako emoce zaměřené 

na přežití jedince, projevující se v kognitivních schématech, které interpretují možné 
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nebezpečí z okolí (Mlčák 1999; Michalčáková 2007). Mezi představitele tohoto přístupu patří 

například T. Beck nebo A. Bandura.

2.3.1.4 Strach z pohledu humanistické psychologie

Humanistická psychologie je propagována především C. R. Rogersem. Ústředním pojmem 

humanistické psychologie je sebeaktualizace, postup vpřed ve zrání vlastní osobnosti, 

postupný vývoj člověka a jeho osobnostní růst (Roggers 1998). Významným obobím pro 

vznik úzkosti je dětství, kdy nevhodné výchovné prostředky rodičů (např. neempatická, 

nestabilní výchova) mohou vést k narušenému sebepojetí dítěte, jehož vývoj je bezprostředně 

nutný pro sebeaktualizaci (Vymětal a Rezková 2001). V takovém případě je ohrožena 

možnost „prožívat kongruenci – shodu mezi sebepojetím a vrozenými potřebami i 

zkušenostmi z okolního světa“ (Michalčáková 2007, s. 21). Narušení kongruence je často 

doprovázeno úzkostí, případně také zdravotními obtížemi (Vymětal a Rezková 2001).

2.4 Strach u dětí předškolního a mladšího školního věku

Strach se vyvíjí spolu s jedincem, každá vývojová fáze člověka má se sebou spojené 

specifické typy strachů. Jednotlivé strachy spolu s věkem ustupují do pozadí či zcela mizí, 

jiné typy strachů se objevují, zvětšují svůj vliv na jednání jedince či se dostávají do popředí 

jeho prožívání (Michalčáková 2007). V následujícíh dvou kapitolách uvedu specifické strachy 

pro děti předškolní a mladšího školního věku. Tento popis nám umožní získat vhled do 

obsahu dětských strachů, který můžeme následně využít při interpretaci dat v empirické části 

práce.

2.4.1 Strachy předškolního věku

Strach z určitého objektu může u člověka vzniknout jedním ze 3 způsobů. Jedním ze základů 

strachu jsou zážitky z minulosti, tzn. vlastní zkušenost s objektem, který strach vyvolává. 

Strach vzniká z negativních zkušeností s daným objektem především u zvířat nebo u ošetření 

lékařem. Dalším možným původcem strachu jsou informace, které dítě získá od rodičů, 

příbuzných či jiných osob. Prostřednictvím těchto informací vzniká strach v nejvyšší míře u 

reakcí na neznámo, tmu, nebezpečí nebo smrt. Nejmenší vliv na vznik strachu mají 

modelingové situace, tedy situace, kdy dítě vidí úzkostnou reakci vzniklou při vystavení se 

strašidelnému objektu u cizího člověka (Muriset al. 1997; srovnání Muris et al. 2000). 

Pro předškolní děti je podle Gullone typický strach vázaný na věci a události bezprostředně 

jim blízké (2000). Děti se bojí tmy a separace od rodičů (Gullone 2000). Výskyt vysokého 
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strachu ze ztráty rodičů, ztracení se jim, jejich odjezdu a podobných událostí podpoří 

Lahikainen a kol., které tvrdí, že tento strach má původ v závislosti malých dětí na rodičích a 

jejich celkové zranitelnosti (2003). Michalčáková uvádí, že podle Maurera a Bowda je dalším 

z typických strachů strach ze zvířat, který přetrvává po celé dětství, ač s věkem postupně 

ztrácí svojí intenzitu (2007). Velkou sílu strachu ze zvířat u dětí uvádí také další výzkumy 

(Lahikainen et al. 2003; Muris et al. 1997; Sayfan a Lagattuta 2009). 

Výrazné jsou u předškolních dětí strachy vázané na dětskou fantazii a imaginaci; především 

při usínání se u dětí objevuje strach z nereálných bytostí, duchů, strašidel (Lahikainen et al. 

2003). Strach ze strašidel je často spojený se strachem ze tmy. Tma, sama o sobě 

znepokojující, podněcuje dětskou představivost, vytváří úkryty pro možná strašidla a 

nestvůry. Strach ze strašidel se proto nejvíce manifestuje v noci, typicky před spaním (Bacus 

2007; Rogge 1999).

Specifickým zdrojem strachu je televize, především strašidelné filmy a pohádky, které se v ní 

vysílají. Tyto filmy vyvolávají u dětí strach sami o sobě. Navíc podporují dětskou imaginaci, 

čímž rozvíjí další strachy, které jsou ve filmech obsažené: strachy ze zvířat, ze strašidel, ze 

tmy apod. (Lahikainen et al. 2003). 

Jako další běžné strachy tohoto období Bacus uvádí strach z bouřky, nemoci a velké vody 

(2007).

2.4.2 Strachy mladšího školního věku

Dětmi uváděná intenzita strachů se s rostoucím věkem celkově snižuje, děti mladšího 

školního věku tedy obvykle uvádí nižší míru strachu než děti předškolní (Gullone 2000). 

V mladším školním věku přetrvává strach z imaginárních bytostí, i když s postupujícím 

věkem jeho intenzita klesá (Vymětal 2004; Gullone 2000; Muris et al. 2000). Důvodem 

poklesu strachu ze strašidel v mladším školním věku (a takřka naprostému vymizení strachu 

ze strašidel ve středním školním věku) může být postupná změna v nazírání na realitu, větší 

diferenciace při vnitřním zobrazování vnější reality a větší separace mezi fantazií a realitou 

(Lahikainen et al. 2003). Přetrvává strach ze tmy, ale představy o věcech, co se v ní skrývají, 

se postupně mění: strašidla nahrazují lupiči. Zloději se stávají jedním z hlavních strachů 

školního období a jejich výměna za strašidla dokládá postupné přenesení strachů 

z imaginárních objektů na objekty reálně nebezpečné (Bacus 2007).

Podle Murise a kol. se u dětí školního věku objevuje výraznější strach z bolesti, která je 

nejčastěji reprezentována lékaři a jejich vyšetřeními (2000). Michalčáková dále uvádí Vavrdu, 
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podle kterého si děti od 9 až 11 let začínají uvědomovat svoji smrtelnost; ubjevuje se u nich 

strach ze své smrti (2007). Nástup zvýšeného strachu ze zranění a nemoci potvrzují také další 

výzkumy (Gullone 2000; Gullone a King 1993; Burnham a Gullone 1996; Michalčáková 

2007), které mezi další nově se objevující strachy řadí také strach z vlastní dostačivosti a 

z hodnocení druhých. S příchodem na základní školu se u dětí objevuje strach z mluvení na 

veřejnosti, jenž se stává intenzivní s nástupem referátů přednášených před třídou. Jde o základ 

strachu, jenž může provázet člověka po zbytek dětství, případně i do dospělosti. U dětí se 

v tomto věku zvyšuje sociální citlivost, vznikají kamarádské party a spolu s nimi se u dětí 

může objevit strach z toho, že budou kamarády odmítnuty. Intenzita strachu z odmítnutí se 

stupňuje spolu s věkem a dosahuje vrcholu v období puberty (Bacus 2007; Vymětal 2004). 

Spolu s nástupem do školy a s tím spojenými vyššími nároky kladenými na děti se objevuje 

strach ze selhání ve školních předmětech. V mladším školním věku je pro děti úspěch 

v školních úlohách velmi důležitý. Pokud v nich děti podávají opakovaně horší výkony než 

spolužáci, může strach ze školy dosáhnout velké intenzity (Bacus 2007; Vymětal 2004; Paulík 

2010). 

Dalšími strachy, které se mohou objevit u předškolních dětí a jsou pro tuto dobu v určité míře 

typické, jsou strach z vysoké výšky, z hmyzu a doktorů (Bacus 2007).      

2.5 Vývojová specifika předškolního a mladšího školního věku

V následující podkapitole uvádím základní údaje o kognitivním a emočním vývoji dětí 

předškolního a mladšího školního věku. Zde předložené informace napomáhají zasazení 

vývoje obsahu a intenzity dětských strachů do širšího rámce. 

2.5.1 Předškolní věk

Předškolní věk navazuje na batolecí období dítěte a trvá většinou od 3 do 6-7 let. Pro 

předškolní děti je typická vysoká míra imaginace a fantazie, které využívají pro práci 

s informacemi. Děti uvažují egocentricky, intuitivně si vysvětlují okolní jevy přes své 

dosavadní vědomosti; nezřídka nabývané poznání vnitřně upravují, aby bylo v souladu s jejich 

představami o světě. Krom toho děti začínají výrazněji komunikovat se svými vrstevníky a 

přebírat sociální normy společnosti. Období je ukončeno nástupem na základní školu 

(Vágnerová 2008).
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2.5.1.1 Kognitivní vývoj

Podle Piageta u předškolních dětí nastupuje stádium názorového myšlení, které se vyznačuje 

pochopením pojmů na základě obecné podobnosti jejich členů. Myšlení je vázáno na názor 

dítěte (nejčastěji na viděné vjemy), kterému podřizuje skutečnost. Dítě nerespektuje logické 

kroky, jedná se o prelogické období (2014).

Podřizování vnějších procesů svým zkušenostem se projevuje v antropomorfičnosti okolí 

(zvířatům i neživým objektům přisuzuje lidské vlastnosti a motivy), magickém myšlení 

(přesvědčení o možnosti měnit okolí podle svých přání) a artificialistickém názoru na svět 

(vše v okolí je vytvářeno, děláno, přičemž toto vytváření je kontrolováno lidmi). 

Podle Piageta a Bärbelové děti nedostatečně rozlišují mezi realitou a fantazií. Vysoký vliv 

fantazie na myšlení a hry dětí je představován například častým vytvářením si imaginárních 

kamarádů (2014). U dětí se objevuje konfabulace, jejich vzpomínky jsou často promíchány 

s fantazijními představami, přičemž si jsou děti jisté její pravdivostí. Objevuje se tendence 

vnímat a podřizovat okolní skutečnost svým představám, náladám a přáním (Vágnerová 

2008).

2.5.1.2 Emoční vývoj

Emoce předškolních dětí jsou více stabilní a vyrovnané než u batolat. Rozvíjí se rozlišování 

emocí, ale jejich ambivalentnost je pro ně stále neporozumitelná. Zvyšuje se míra emoční 

intligence, dítě lépe reguluje své pocity, rozvíjí se schopnost empatie a rozpoznávání cizích 

emocí. Zvyšuje se smysl pro humor. Strach dětí vzniká často v důsledku vysoké dětské 

představivosti, schopnosti vymýšlet si příšery a nestvůry. Objevuje se tendence dětí vzájemně 

se strašit (Vágnerová 2008).

U dětí se rozvíjí sebepojetí, jsou schopny uvést své fyzické rysy a uvědomit si, co mají a 

nemají rády. Začínají chápat, že stejná situace může vyvolat u různých lidí jiné emoce. Začíná 

se vytvářet teorie mysli, kdy si dítě utváří teorie o přemýšlení a uvažování jiných lidí, čímž 

získává schopnost lépe předvídat jejich reakce (Langmeier a Krejčířová 2006).

Děti jsou více socializovány, rozvíjí se seberegulace prostřednictvím internalizace 

sebekontroly, děti regulují své chování pomocí svých myšlenek. Rozvíjí se množství a 

různorodost her. Objevují se na pohlaví založené preference ve hrách a ve výběru hraček, kdy 

si děti volí pro jejich pohlaví typické předměty (Langmeier a Krejčířová 2006).
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2.5.2 Mladší školní věk

Mladší školní věk je vymezen obdobím od počátku školní docházky, tedy nejčastěji od 6-7 

let, do 8-9 let. Jsou pro něj příznačné změny v kognici a chování dětí, které jsou spojovány se 

začátkem školní docházky. Děti se více zaměřují na realitu, motivuje je zisk poznání o 

okolním světě. Rozšiřují se jejich znalosti, varieta kognitivních strategií, zvyšuje se jejich 

porozumění svým emocím (Vágnerová 2008). 

2.5.2.1 Kognitivní vývoj

Dětem se rozvíjí percepce, jsou schopny systematické explorace, tedy pořadového a 

systematického vnímání dle jistého řádu. Podle Piageta spadá toto období pod fázi 

konkrétních logických operací. U dětí se rozvíjí logické myšlení, které je vázáno zatím pouze 

na známou realitu, svoji zkušenost a srozumitelné situace (2014).

Děti jsou zaměřené na reálné objekty, své okolí a na poznání okolní reality. Hlavními 

charakteristikami jejich kognice jsou decentrace (schopnost obecnějšího pohledu na věc, 

schopnost brát při úvahách o objektu v úvahu méně nápadné informace), konzervace 

(schopnost vnímat stálost určitých vnitřních veličin a jejich neměnnost i v případě vnější 

změny objektu, příkladem může být trvalost počtu, hmotnosti apod.) a reverzibility 

(schopnost chápat situaci jako změnitelnou, tzn. pochopení, že určitý stav lze vrátit zpět, není 

neměnný) (Vágnerová 2008).

2.5.2.2 Emoční vývoj  

U dětí mladšího školního věku se dále rozvíjí emoční inteligence a porozumění pocitům svým 

i druhých. Děti zjišťují, že je možné emoce skrývat. Ke konci tohoto období (kolem 10 let) 

připouští existenci ambivalentních pocitů (Langmeier a Krejčířová 2006). Rozvíjí se empatie, 

děti častěji sdílí své emoce s vrstevníky. Děti lépe odhadují emoční ladění druhých lidí a 

reagují na ně více odpovídajícím způsobem (Vágnerová 2008).

Rozvíjí se seberegulace, děti lépe snáší odklad svých potřeb (což je jedna z klíčových 

podmínek pro školní docházku), dokáží déle zaměřovat svoji pozornost (Langmeier a 

Krejčířová 2006).

Dále se rozvíjí sebepojetí, děti si uvědomují své psychické charakteristiky a vnímají je jako 

trvalé v čase (Langmeier a Krejčířová 2006).
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Sociální vývoj ovlivňuje především vstup do základní školy. Děti musí přijmout novou 

autoritu přestavovanou třídním učitelem. Získávají novou roli: žáka, která ovlivňuje 

prostřednictvím školní úspěšnosti jejich sebepojetí a sebevědomí. Dále se rozvíjí genderové 

role, děti napodobují činnosti rodiče stejného pohlaví (Vágnerová 2008). Mezi 8. a 10. rokem 

vrcholí přejímání genderových dovedností, děti pomáhají rodičům v oblastech typických pro 

jejich gender (Langmeier a Krejčířová 2006).

2.6 Pohlaví a gender

V předkládané práci pracuji s výsledky, které jsou rozdílné v závislosti na pohlaví dětí. Níže 

uvádím základní definici tohoto pojmu a jeho rozlišení vůči pojmu gender. Vymezení těchto 

pojmů nám umožní porovnat výsledky empirické části s pohlavím či genderem. Dále zde 

uvádím vývoj genderového chování u dětí předškolního a mladšího školního věku. 

Podkapitola navíc nastíní rozdíly v intenzitě a obsazích strachů u dívek a chlapců v těchto 

obdobích.

2.6.1 Vymezení základních pojmů

Janošová popisuje pojetí genderu jako „rozdíly mezi muži a ženami, jejichž podstata spočívá 

v kulturních a sociálních vzorcích chování. Termín gender lze použít také jako sociální 

pohlaví“ (2008). Gender zahrnuje představy o charakteristikách žen a mužů, které nejsou 

dány biologicky. Jako příklady mohou posloužit kulturně podmíněné představy o preferenci 

technických a sportovních zájmů u mužů a uměleckých u žen. Synonymem pro gender je 

pojem rod (Janošová 2008). Genderové představy jsou součástí kultury, přenáší se 

prostřednictvím úzké rodiny do představ dětí od nejmenšího věku (Janošová 2008). Představy 

o mužích a ženách se utvrzují obsahem v televizi či v knihách. Valdrová uvádí, že podle 

výzkumu L. Weitzman z roku 1972 jsou v dětských knihách mužské postavy nejčastěji 

prezentovány jako dobrodruhové a vůdcové, ženské jako pomocnice a společnice (1999). 

Pohlaví se na rozdíl od genderu vymezuje biologickou podmíněností. Pod pohlaví spadají 

odlišnosti, které určují, že je jedinec ženou, či mužem (Janošová 2008). Janošová uvádí 

následující vymezení pojmů, jež spadají pod pohlaví:

„pohlaví chromozonální, týkající se konkrétní varianty karyotypu,

pohlaví gonadální, dané typem pohlavních žláz – testes (varlata) nebo vaječníky (ovaria), 

pohlaví vnějších genitálií,
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pohlaví vnitřních genitálií (děloha, prostata, pochva apod.),

hormonální pohlaví, hladiny mužských a ženských hormonů,

psychosexuální mozková centra predisponující jádrovou pohlavní identitu, jedná se o 

biologicky dané „nastavení“ pro emocionální souhlas s přináležením k mužům či ženám,

fenotypické pohlaví (sekundární pohlavní znaky – ňadra, typ ochlupení, rozložení tuku, 

kosterní rozdíly, apod.)“ (2008, s. 39).

2.6.2 Popis vývoje pohlavní identity v období předškolního a mladšího školního věku

2.6.2.1 Předškolní věk

V průběhu předškolního období děti začínají chápat pojetí pohlaví a začínají se s ním 

ztotožňovat. Ve 3 letech děti ví, ke kterému pohlaví náleží, i když nechápou trvalost této 

charakteristiky. Pohlaví spojují s vnějšími charakteristikami – s oděvem, hračkami apod. 

Předpokládají, že je možné pohlaví změnit, pokud by jim nevyhovovalo.

4leté děti si již jsou vědomé stálosti pohlaví; chápou, že jej nemohou změnit, příslušnost 

k němu je trvalá. Začínají si zakládat na své genderové roli, zastávají se svého pohlaví a 

začínají preferovat jeho přítomnost ve svém okolí (Vágnerová 2008). Preference vlastního 

pohlaví se objevuje dříve u chlapců a také u nich dosahuje větších rozměrů. Jako hlavní znak 

příslušnosti ke svému genderu vnímají děti vnější podobu, oblečení a barvy, přičemž 

nekonformní oblečení druhých především chlapci silně odsuzují (v určitých případech s 

využitím fyzické agrese). Důvodem zaměřenosti na vnější podobu je nepochopení podstaty 

pohlaví, jako jeho základ tedy předjímají vnější znaky a absence výjimek jim pomáhá 

genderové rozdíly kognitivně zpracovat. Dívky také preferují své pohlaví, ale často připouští, 

že být chlapcem, znamená mít určité výhody. Skupinové tresty za nekonformitu ke svému 

pohlaví trestají méně než chlapci (Janošová 2008). 

5leté děti již chápou, že pohlaví je určováno primárně pohlavními znaky. Berou svoji 

příslušnost vážně; jak bylo zmíněno výše, odmítají (především chlapci) vykonávat činnosti 

typické pro opačné pohlaví, hrát si s jejich hračkami, chodit na jejich toaletu apod. 

(Vágnerová 2008).

Vágnerová uvádí, že podle Steinberga a Belskyho mají některé rozdíly mezi chlapci a 

dívkami hormonální podklad. Chlapci bývají agresivnější, zvídavější, fyzicky aktivnější a  

mívají větší tendenci reagovat fyzickou silou. Jsou více soupeřiví, více se vytahují, vznikají 
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mezi nimi častěji konflikty. Dívky jsou naopak emotivnější, bázlivější, submisivnější. Mají 

sklon pomáhat druhým a přímým konfliktům se spíše vyhýbají (2008). 

Rozdíly se objevují také v dětských hrách. Dívky častěji volí hry, které podporují komunikaci, 

ochranné chování, pomoc a empatii. Časté jsou hry na maminku, na vaření a jiné domácí 

činnosti. „Rády se též oblékají do různých šatů a zdobí“ (Janošová 2008, s. 126). Chlapci 

dávají přednost technickým hračkám, figurkám superhrdinů nebo dinosaurů, dopravním 

prostředkům, stavebnicím a zbraním. Hrají si častěji na povolání, především na povolání 

typická pro muže (policista, voják, zedník apod.). Častěji hrají pohybové hry, ve kterých je 

přítomna kontrolovaná agresivita, která se projevuje v postrkávání a pošťuchování (Janošová 

2008). 

Rozdíly jsou umocňovány popisem dětí od dospělých, kdy „dívky jsou obecně popisovány 

jako menší, hezčí, jemnější; chlapci jako silnější, bdělejší a zdatnější“ (Langmeier a 

Krejčířová 2006, s. 99).

2.6.2.2 Mladší školní věk

V mladším školním věku pokračuje tendence dětí upřednostňovat svůj gender na úkor 

druhého. Kamarádství jsou stále častější u stejného pohlaví. Dívky i chlapci pokládají své 

pohlaví za to lepší, stále je patrná silná autostereotypizace. Děti napodobují své rodiče, 

především chlapci se zaměřují na mužské práce a po vzoru otců se učí pracovat s nářadím, 

asistují při opravách v domácnosti apod. (Vágnerová 2008). Langmeier s Krejčířovou uvádí, 

že mezi 8. a 10. rokem „vrcholí socializace směrem k přejímání ženských a mužských 

dovedností“ (2006, s. 137). 

U rodičů pokračují rozdílné výchovné praktiky u dívek a u chlapců. Chlapci jsou vedeni 

k větší samostatnosti, asertivnímu chování, k větší kontrole svých emocí, především ke 

skrývání svého strachu. Jsou častěji označováni za zlobivé a impulzivní. Bývá jim častěji 

tolerováno agresivní chování  a výbuchy zlosti. Dívky jsou častěji vedeni k vyhledávání 

pomoci při potížích, k smířlivému jednání, empatickému nadhledu, konformitě a větší 

snaživosti. Bývají považovány za bázlivější a úzkostnější. Je jim méně tolerována nekázeň a 

neposlušnost (Vágnerová 2008).

Hry pro oboje pohlaví se drží typických představ pro daný gender. Chlapci mají tendenci 

vytvářet party kamarádů s jasně danou hiearchií, kde vůdci určují, na jakou aktivitu se 

skupina zaměří (Pettit et al. 1990, podle Janošové 2008). Oblíbenými činnostmi chlapců jsou 

hry s dopravními prostředky, s figurkami, stavebnicemi. Hra na představitele povolání, u 
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kterých bývá často používáno násilí je stále oblíbená (Janošová 2008). Dívky se kamarádí 

s jednou či dvěmi nejlepšími kamarádkami. V této konstelaci se snaží vyhýbat sporům, kladou 

důraz na kompromisní řešení. Dívky si spolu více povídají, prozrazují si svá tajemství, 

nápady, plány. Oblíbenými hračkami jsou umělohmotné panenky a miminka, plyšové hračky 

nebo domácí mazlíčci. Dívčí hry jsou bezkonfliktní či přímo kooperativní. Jejich hry 

postrádají militantní jádro, které se vyskytuje u her chlapců (Janošová 2008). 

Přejímání sexuálních rolí se odráží i ve výběru preferovaného povolání; u dívek jsou často 

vybírána povolání, které zahrnují sociální dovednosti a pečovatelskou činnost, chlapci raději 

volí povolání, ve kterých se reprezentuje moc, síla a uznání (Langmeier a Krejčířová 2006).

S postupem věku se u dětí zvyšuje tolerance k druhému pohlaví. Se začátkem středního 

školního věku nahlíží děti na gender diferenciovaněji, začínají připouštět možné odchylky od 

chování, začínají si připouštět nedominanci svého pohlaví (Vágnerová 2008). Děti se ve 

středním školním věku začínají zajímat o druhé pohlaví, chlapci začínají škádlit dívky, mohou 

se před nimi snažit na sebe upozornit, vznikají první lásky (Janošová 2008).

2.6.3 Strach a pohlaví

Jak bylo naznačeno výše, pohlaví a gender ovlivňují také prožívání emocí u jedince; ovlivňují 

jejich uvědomování, distinkci a sílu. Obecně se uvádí, že ženy se ve svých emocích dokáží 

lépe orientovat než muži, kteří mají tendenci své pocity ovládat (Sayfan a Lagattuta 2009).

Michalčáková uvádí, že podle Murise a Ollendicka, je pro dívky typická vyšší intenzita 

pociťovaných strachů (2007). Tento rozdíl je spíše podmíněný genderem než pohlavím;

chlapci se snaží míru svého strachu regulovat (Pierce a Kirkpatrick 1992). Vyšší prožívání 

úzkosti a strachu je častější u dětí více femininních a hrajících si spíše s dívčíma hračkama;

naopak u dětí více maskulinních se objevuje nižší prožívání strachu (Muris et al. 2005, podle 

Michalčákové 2007). Vyšší sílu strachů uváděných dívkami a jejich celkový vyšší uváděný 

počet potvrzují další výzumy (Gullone 2000). Nápadně vyšší intenzitu strachu u dívek byla 

zjištěna při reakcích na strach z krys, pavouků, hadů, myší, strašidelných domů, špatných snů 

a pobytu o samotě (Gullone a King 1993). U některých studií se však rozdíl neobjevuje 

(Lahikainen et al. 2003).

Jako reakci na strašidelnou či potenciálně ohrožující situaci volí dívky častěji únikové 

strategie – hledají pomoc, vzdalují se od nebezpečí. Naopak chlapci se častěji k objektu 

přibližují, případně se připravují na konfrontaci s možným nebezpečím (Sayfan a Lagattuta 

2009).
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3 Empirická část 

V empirické části popisuji výzkum prováděný u dětí předškolního a mladšího školního věku. 

Výzkum jsem prováděl prostřednictvím rozhovoru a pomocí dotazníkového šetření u dětí a 

jejich příbuzných. Vzhledem k rozdílné metodologii sběru dat a rozdílným cílům kladených 

jak na výsledky dotazníkového, tak rozhovorového šetření jsem se rozhodl práci rozdělit na 

dotazníkovou a rozhovorovou část. V obouch těchto částí popisuji použitou metodologii a 

získané výsledky. Shrnutí výsledků a diskuze je společná pro obě výzkumné části práce. 

Stejně tak závěr shrnuje celkové výsledky práce z obou jejích výzkumných částí.
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3.1 Dotazníková část

Mým hlavním cílem dotazníkové části výzumu bylo zjistit, jak intenzivní je strach ze strašidel 

u dětí v rámci ostatních dětských strachů. Pro dosažení tohoto cíle jsem se rozhodl využít 

dotazník s 5bodovou škálou. Vzhledem k tomu, že prostřednictvím dotazníku zjistím míru 

strachů u dalších objektů, rozhodl jsem se také porovnat výsledky intenzity ostatních strachů 

mezi dětmi. Abych získaná data lépe využil, rozhodl jsem se pro dotazníkové šetření u 

příbuzných dětských respodentů, kteří měli prostřednictvím dotazníků uvést předpokládaný 

strach dítěte ze stejných objektů, na které odpovídaly děti. Data získaná od příbuzných mi 

umožní porovnat intenzitu strachu ze strašidel a strachů z dalších objektů se strachy 

uváděnými dětmi, čímž získám větší vhled do problematiky strachu u dětí. Jako výzkumné 

skupiny jsem si zvolil děti předškolního a mladšího školního věku. Tyto věkové skupiny jsem 

využil z důvodu aktuálnosti strachu ze strašidel u mladších dětí (Muris et al. 2000; Lahikainen 

et al. 2003).  

Vzhledem k dříve uvedeným výzkumům předkládám následující hypotézy:

H1: Strach ze strašidel je u dětí mladšího školního věku nižší než u dětí předškolního věku.

H2: Děti mladšího školního věku uvádí nižší míru intenzity strachů než děti předškolního 

věku.

H3: Dívky uvádí vyšší míru intenzity strachů než chlapci.

H4: Strach ze strašidel patří mezi nejintenzivnější dětské strachy.

Postupné snižování intenzity strachu ze strašidel (potažmo z neznámého, pod kterýžto faktor 

spadají strašidla v FSSC-R a FSSC-II) v průběhu růstu dítěte podporují výzkumy zaměřené na 

dětské strachy v mnoha příkladech. Strach ze strašidel je nejvýraznější v předškolním a 

mladším školním věku a rapidně klesá v následujícím období (Gullone 2000; Gullone a King 

1993; Muris et al. 2000). Rozdíly v intenzitě tohoto strachu se však objevují již mezi dětmi 

předškolními a školními (Muris et al. 2000). Vzhledem k postupnému oprošťování se od 

fantazijního myšlení u dětí mladšího školního věku předpokládám, že míra strachu ze strašidel 

klesá již u těchto dětí, ač je jejich intenzita stále markantní.

Hypotézu H2 předkládám s odkazem na snižování celkového strachu u dětí zjišťeného 

v předešlých výzkumech (Gullone 2000; Gullone a King 1993; Burnham a Gullone 1996). 

Ačkoli v jistých pracích nebyl rozdíl v intenzitě strachu mezi věkově odlišnými skupinami 
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nalezen (Zábranská 2006), předpokládám, že v mé práci se v souladu s většinovými výsledky 

klesající tendence dětských strachů v průběhu dětského růstu prokáže.

Hypotéza H3 navazuje na výsledky předešlých výzkumů, které potvrzují rozdíl v intenzitě 

strachu mezi dívkami a chlapci (Gullone 2000; Gullone a King 1993; Burnham a Gullone 

1996; Pierce a Kirkpatrick 1992). Rozdíl v míře strachu předpokládám především u pro dívčí 

gender typických strachů, jako je strach z pavouků, z myší apod. (Gullone 2000; Gullone a 

King 1993; Pierce a Kirkpatrick 1992).

Hypotézu H4 předkládám s odkazem na výzkumy, ve kterých byl zjištěn výrazný strach u 

strašidel u dětí předškolního věku (Muris et al. 2000; Lahikainen et al. 2003). Předpokládám, 

že se strach ze strašidel umístí v celkovém výčtu strachů mezi 5 nejintenzivnějšími. Doplňuji 

tak hypotézu H1, která tvrdí, že se míra strachu bude mezi dětmi lišit. 

Výzkumy na které se odkazuji při stanovování hypotéz byly prováděny v odlišných kulturních 

pásmech, přičemž obdobný výzkum u dětí předškolního a mladšího školního věku nebyl 

v České republice dosud uskutečněn. Svým výzkumem mohu potvrdit či vyvrátit přenesení 

výsledků z výše zmíněných výzkumů na kulturní oblast České republiky. Vzhledem ke stáří 

některých mnou využitých výzkumů mohu svojí prací potvrdit či vyvrátit platnost jejich 

výsledků v čase.  

3.1.1 Metoda výzkumu

3.1.1.1 Průběh výběru

Jakou předběžnou hranici počtu respondentů jsem si zvolil 40 dětí předškolního věku a 40 

dětí mladšího školního věku. Za děti předškolního věku jsem považoval ty, které docházely 

do mnou navštěvovaných mateřských škol. Děti mladšího školního věku v mé práci zastupují 

žáci 2. třídy základní školy. 2. třídu jsem zvolil z důvodu předpokládaného nejvyššího

zastoupení dětí mladšího školního věku: žáci 1. tříd mohou nést stále jisté znaky dětí 

předškolního věku, naopak žáci 3. tříd již mohou přestupovat do stádia středního školního 

věku (Vágnerová 2008). Z důvodu analýzy dat na základě rozdílného pohlaví jsem se snažil o 

získání rovnoměrného zastupení dívek a chlapců v souboru. Za každé dítě, které prošlo 

dotazníkovým šetřením, jsem potřeboval získat odpovědi z dotazníku od jeho příbuzných. 

Jako příbuzné jsem určil kterékoli příbuzné dítěte, kteří byli starší 12 let.
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Jelikož jsem měl umožněný přístup do 2 mateřských škol umístěných v obcích Středočeského 

kraje, okresu Praha-východ a do záladní školy umístěné v další obci stejného kraje a okresu, 

rozhodl jsem se provést své šetření zde. 

Pro poměrně rozáshlý soubor respondentů a časovou náročnost získávání dat jsem 100% 

nenaplnil předpokládanou velikost souboru. Dětí mladšího školního věku a jejich příbuzných 

jsem pro svůj výzkum získal 39 místo předpokládaných 40. V tomto souboru bylo nepatrně 

více dívek než chlapců.

V konečném celku čítala velikost vzorku dotazníkové části práce 79 dětí a 79 příbuzných (za 

každé dítě vystupuje jeden jeho příbuzný). 40 dětí bylo předškolního věku (20 dívek, 20 

chlapců, věkový rozptyl 3-6 let, M = 4,95 let), 39 dětí mladšího školního věku (21 dívek, 18 

chlapců, věkový rozptyl 7-9 let, M = 7,95). 

40 příbuzných předškolních dětí se skládalo ze 29 matek, 4 otců, 1 babičky, 1 dědy, 1 sestry a 

1 strýce. U 3 příbuzných nebyl zjištěn přesný rodinný vztah. 39 příbuzných školních dětí bylo 

tvořeno 29 matkami, 5 otci, 1 babičkou a 1 sestrou. Také v této třídě nebyla zjištěná přesná 

rodinná vazba s dítětem u 3 osob.

3.1.1.2 Metoda sběru dat

Pro sběr dat u dětí jsem v upravené formě využil metodu měření strachů, kterou ve svém 

výzkumu použily Sayfan a Lagattuta (2009). Stejně jako ve výše uvedeném výzkumu jsem 

dětem postupně předkládal kartičky s obrázky, na kterých byly zobrazeny relativně 

nebezpečné či strašidelné objekty. Kartičky s obrázky jsem použil pro lepší reprezentaci 

strachů dětmi (Muris et al. 2000; Sayfan a Lagattuta 2008). Obrázky byly velké 9,5 X 10,5 

cm. Před začátkem postupné prezentace kartiček s obrázky jsem na stůl před děti položil 

obrázky 5 obličejů lišící se svým výrazem podle intenzity prožívaného strachu (viz příloha), 

které představovaly škálu pro zaznamenávání strachu. Obrázky s obličeji jsem využil pro lepší 

zorientování se dětí (především v případě předškolních) v intenzitách strachu (Sayfan a 

Lagattuta 2008). Při předložení kartičky s obrázkem jsem se dětí vždy dotázal, jak se daného 

objektu či situace bojí. Děti následně ukázaly na jeden z těchto obličejů reprezentující škály –

v případě, že děti odpověděly pouze slovně, jsem je dál nabádal, aby ukázaly na obličej, který 

odpovídá jejich odpovědi. Strachy byly dětem předkládány v následujícím pořadí: nebezpečné 

zvíře, tma, ztracení se, pavouk pod postelí, oheň, strašidlo, voda, ostrý předmět, lupič,

strašidelný film, lékař, pobyt sám doma, bubák pod postelí, divný člověk, vysoká výška, zbraň,

odpor budící zvíře. 
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Výše uvedené strachy jsem zařadil do souboru z následujících důvodů: nebezpečné zvíře, tma, 

ztracení se, strašidlo, lupič, strašidelný film a divný člověk byly v předchozích výzkumech 

uváděny jako jedny z nejaktuálnějších objektů strachu u mladších dětí (Lahikainen et al. 

2003; Muris et al. 2000). Zvolil jsem je právě pro tuto aktuálnost. Strach z lékaře v dotazníku 

zastupuje kromě strachu z ošetření také strach ze zranění. Strach ze zbraní, pavouka pod 

postelí a z odpor budících zvířat jsem vybral pro předpokládanou genderem generovanou 

vyšší intenzitu strachu u dívek (Gullone a King 1993). Strach z bubáka pod postelí jsem 

vybral z toho důvodu, abych zjistil, zda v případě snížení intenzity strachu ze strašidel se sníží 

také intenzita tohoto strachu. Strach z ohně, vody a vysoké výšky jsem vybral z toho důvodu, 

že se mi jeví jako pro lidi typické strachy. Strach z pobytu sám doma jsem vybral z vlastí 

dětské zkušenosti.

Pro zjištění předpokládaného strachu dětí u příbuzných jsem využil mnou sestavený dotazník 

s 5bodovou škálou (viz příloha). Dotazník jsem využil především z důvodu menší časové 

náročnosti při získávání dat. Předpokládal jsem přitom, že příbuzní dokážou vyplnit dotazník 

samostatně, bez mé asistence. Příbuzné dětí jsem vždy požádal o vyplnění dotazníku, do 

kterého měli zaškrtnout, jak intenzivně se podle jejich názorů bojí jejich dítě jednotlivých 

strachů. Byla použita 5bodová škála, nebyla však doprovázena obrázky strachů či obličejů, 

jak tomu bylo u dětí. Na konci dotazníku měli příbuzní vyplnit, jaká příbuzenská vazba poutá 

člověka vyplňujícího dotazník s daným dítětem. Strachy byly v dotazníku předloženy 

v následujícím pořadí: strašidlo, tma, ztracení se, nebezpečné zvíře, pavouk pod postelí, oheň, 

voda, lupič, strašidelný film, zbraň, odpor budící zvíře, lékař, pobyt sám doma, bubák pod 

postelí, divný člověk, vysoká výška, ostrý předmět.

3.1.1.3 Průběh škálování

Ke škálování strachů jsem u dětí přistoupil po proběhnutém rozhovoru (viz rozhovorová část 

výzkumu). Zařazení škálování po rozhovoru jsem provedl z důvodu možného ovlivnění dětí 

předkládanými strachy (děti by tak v případě, že by rozhovor násldoval po škálování, mohly 

častěji uvádět duchy jako strašidlo z důvodu jeho vyobrazení na předkládané kartičce). Po 

skončení rozhovoru jsem požádal děti, zda si se mnou zahrají krátkou hru. Dětem, které 

souhlasily, jsem vysvětlil, že se jich budu ptát, jak hodně se bojí určitých věcí. Upozornil jsem 

je na to, že jim budu předkládat obrázky s různými věcmi a oni u každého budou muset říct 

jak se bojí a ukázat na jeden z 5 obrázků, reprezentující různé stupně strachu. Dětem jsem 

vysvětlil, že první pán se nebojí vůbec, druhý trošičku, třetí pán se již bojí, čtvrtý pán se bojí 

hodně a poslední pán se bojí úplně nejvíc. Tyto pojmenování jsem přeložil z anglického 
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Feeling Better, or Okay; A Little Bit Afraid; Somewhat Afraid; Very Afraid; Very, Very Afraid 

(Sayfan a Lagattuta 2008). Dětem jsem dal následně za úkol zopakovat, jak se který pán tváří. 

Pokud popsaly jednotlivé obličeje správně, přistoupil jsem k předkládání strachů zobrazených 

na kartičkách. Udělalo-li dítě chybu, zopakoval jsem mu reakce obličejů. Poté, co dítě 

odpovědělo správně na otázku, jak se který pán tváří, jsem přistoupil k prezentaci strachů.

Při prezentací strachů jsem dětem zadal úkol, aby ukázaly na kartičku, jak by se asi bály 

objektu na kartičce (případně dané situace). Předložení každé kartičky jsem doprovázel 

otázkou: „Jak by ses bál/a...“ s uvedením daného strachu na obrázku. Postupně jsem dětem 

předkládal kartičky se strachy a dítě vždy ukázalo na příslušnou tvář, jak hodně by se bálo. Při 

zjišťování strachů se u dětí neobjevil žádný problém v porozumění otázce. Většina dětí

nepotřebovala znovu opakovat prezentaci strachů u jednotlivých obličejů. Po skončení 

škálování jsem dětem poděkoval a následně se mohly vrátit k ostatním dětem.

Předpokládané velikosti strachů dětí byly od příbuzných získávány prostřednictvím 

dotazníku. Dotazník jsem respondentům předal v případě příbuzných předškolních dětí při

vyzvedávání dětí z mateřské školy. Příbuzní vyplnili dotazník na místě, nebo si jej vzali domů 

a přinesli jej následující den. V případě příbuzných školních dětí jim byli dotazníky předány 

třídní učitelkou v době třídních schůzek. Třídní učitelku jsem předem obeznámil s hlavními 

cíli a metodami práce, aby mohla odpovědět na případné dotazy příbuzných. V případě 

potřeby mi mohli příbuzní napsat e-mail. Žádný e-mail nedorazil. 

3.1.1.4 Analýza dat

Získaná data jsem analyzoval prostřednictvím počítačového programu IBM SPSS Modeler 

15. Pro zjištění, zda jsou data uspořádána v normálním rozdělení jsem použil test 

Kolgomorov-Smirnov. Na 5% hladině významnosti nebylo prokázáno normální rozložení dat. 

Pro zjištění statisticky významných rozdílů mezi jednotlivými třídami jsem použil 

neparametrický Mann-Whitneyův pořadový test. Pro zjištění rozdílů mezi všemi dětmi a 

všemi příbuznými jsem použil Wilcoxonův test.

3.1.2 Výsledky

Výsledky jsem rozdělil do dvou podkapitol. V podkapitole Výsledky testování hypotéz se 

zaměřuji na prokazování svých hypotéz. V podkapitole Další zjištění uvádím výsledky dat 

získaných z dotazníků od příbuzných a porovnávám je s daty od dětí. Data jsou ve výsledcích 
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porovnávána z hlediska aritmetických průměrů intenzity strachů u jednotlivých kategorií a 

také prostřednictvím zjištění statisticky významných rozdílů mezi kategoriemi.

3.1.2.1 Výsledky testování hypotéz

Tabulky 1.1.-5. ukazují průměrné hodnoty uváděných intenzit u kategorií jednotlivých tříd a 

kategorie, u kterých byl zjištěn statisticky významný rozdíl na 5% hladině významnosti v 

uváděné intenzitě strachu. V tabulkách jsou také uvedeny nejintenzivnější strachy u každé 

z tříd.

Jak vidíme v tabulce 1.1., byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi předškolními a 

školními dětmi u kategorií strašidlo a bubák pod postelí. Z toho vyplývá, že hypotéza H1, jež 

tvrdí, že se liší intenzita strachu ze strašidel v předškolním a mladším školním věku, 

byla prokázána. Tento výsledek je v souladu s dřívějšími pracemi, které uvádí, že se 

s rostoucím věkem dítěte snižuje jeho strach ze strašidel (Gullone 2000; Gullone a King 1993;

Burnham a Gullone 1996). Rozdíl mezi třídami je výraznější u strachu z bubáka pod postelí, 

což může souviset s větší nezávislostí dětí a poklesem strachu při usínání (předpokládáme-li, 

že bubák pod postelí je nejnebezpečnější právě při usínání) (Lahikainen et al. 2003).

Podíváme-li se na rozdíly v intenzitách strachů mezi předškolními a školními dětmi, zjistíme, 

že byl zjištěn statisticky významný rozdíl u položek strašidlo, ostrý předmět, pobyt sám doma

a  bubák pod postelí. Blízko překročení 5% hladiny významnosti byla také položka lékař. U 

všech z těchto skupin byla naměřena vyšší intenzita u starších dětí. Pokles intenzity celkového 

průměru strachů byl u školních dětí zaznamenán u všech strachů kromě strachu z lupiče. 

Vzhledem ke statisticky významně se lišícím 4 skupinám a ke skutečnosti, že průměrné 

hodnoty intenzit jsou u všech strachů (s výjimkou lupiče) nižší u starších dětí, můžeme 

s opatrností tvdit, že se hypotéza H2, předpokládající nižší intenzitu strachů u starších 

dětí, potvrdila. Toto zjištění potvrzuje výsledky dřívějších výzkumů (Gullone 2000; Gullone 

a King 1993; Burnham a Gullone 1996).    

Zajímavá je skutečnost, že strach z lupiče u školních dětí překonal svou intenzitou strach ze 

strašidel, což by mohlo podpořit hypotézu o vzrůstajícím strachu starších dětí z reálných 

hrozeb a pokles strachu z hrozeb fantaskních (Bacus 2007; Vymětal 2004; Gullone 2000;

Muris et al. 2000). Ve výzkumu byl zjištěn pokles intenzity strachů s rostoucím věkem dětí, 

což je v souladu s dříve vydanými studiemi (Gullone 2000; Gullone a King 1993; Burnham a 

Gullone 1996).  
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Statisticky významné snížení intenzity strachu u položek pobyt sám doma a ostrý předmět

může souviset s mírou samostatnosti dítěte, kdy s pokročilým věkem může dítě samo doma 

opravdu zůstávat (několik školních dětí uvedlo, že se nemají proč bát, když zůstávají sami 

doma normálně), případně může nabývat větší zručnosti s ostrými předměty, noži, sekerou a 

dostávat se častěji do situací, kdy svoji větší obratnost s těmito nástroji předvádí. Přesto u 

školních dětí zůstává mezi nejintezivnějšími strachy strach ze ztracení se - míra zvýšení 

samostatnosti má své meze.

Přistoupíme-li k rozdílům mezi pohlavími, zjistíme, že průměrné chlapecké hodnoty intenzity 

strachů byly u většiny skupin strachů nižší než u dívek. O něco vyšší průměrný strach byl u 

chlapců zjištěn u strachu ze strašidel a ze tmy. Statisticky významný rozdíl mezi třídami byl 

zjištěn u skupin nebezpečné zvíře, pavouk pod postelí, ostrý předmět, lupič, zbraň. U všech 

z výše uvedených strachů byla zjištěna nižší intenzita strahu u chlapců. Vzhledem k tomu, že 

průměrná hodnota strachů uváděná chlapci byla takřka u všech skupin (kromě 2) nižší 

a že se intenzita strachů mezi třídami statisticky významně lišila u 5 kategorií, můžeme 

prohlásit, že se hypotéza H3 potvrdila. Dívky uvádí vyšší míru intenzity strachů než 

chlapci. Toto zjištění je v souladu s dřívějšími výzkumy (Gullone 2000; Gullone a King 1993;

Burnham a Gullone 1996; Pierce a Kirkpatrick 1992).

Rozdíl intenzity strachu z pavouka pod postelí je vysvětlitelný genderovým nastavením, 

respektive tendencí mužů podhodnocovat intenzitu svých strachů u reakcí na myši, krysy, 

pavouky a podobná zvířata (Gullone 2000; Pierce a Kirkpatrick 1992). Je zajímavé, že se u 

dívek neobjevil také vyšší strach z odporných zvířat, do kteréžto kategorie pavouci (alespoň 

ti, které lze běžně naleznout pod postelí) spadají.

Menší chlapecký strach ze zbraní může souviset s genderově typickými hrami, kdy se chlapci 

častěji dostávají do styku s imaginární zbraní, ať již se jedná o meč nebo samopal (Janošová 

2008). Větší blízkost chlapců ke zbraním a tedy větší obeznámenost s těmito objekty může 

vytvářet rozdíl v intenzitě strachu ze zbraní. Podobně nižší intenzita strachu z ostrých 

předmětů může souviset s větší angažovaností chlapců při domácích pracech, kde se mimo 

jiné využívá právě ostrých nástrojů (Langmeier a Krejčířová 2006).
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Kategorie
Děti z mateřské 
školy

Děti ze 
základní školy

Nebezpečné zvíře 3,18 2,95

Tma 1,83 1,69

Ztracení se 2,55 2,49

Pavouk pod postelí 1,13 0,97

Oheň 1,75 1,54

Strašidlo 2,5 1,9 *

Voda 1,85 1,49

Ostrý předmět 2,23 1,33 *

Lupič 2,38 2,49

Stršidelný film 1,63 1,33

Lékař 2 1,21

Pobyt sám doma 1,35 0,62 *

Bubák pod postelí 2,38 1,31 *

Divný člověk 2 1,67

Vysoká výška 1,7 1,15

Zbraň 2,28 2,08

Odpor budící zvíře 1,38 0,74
Tab. 1.1. Intenzita strachů dětí z mateřské a základní školy. Hodnoty představují průměry uváděných intenzit 

strachů na škále 0-4. Tučné zvýraznění označuje 5 nejvyšších hodnot u dané třídy. Symbol * označuje skupiny, 

mezi kterými byl zjištěn statisticky významný rozdíl (p < 0.05).

Kategorie
Příbuzní dětí 
z mateřské školy

Příbuzní dětí ze 
základní školy

Nebezpečné zvíře 1,6 1,82

Tma 0,9 1,18

Ztracení se 1,63 1,53

Pavouk pod postelí 1,25 1,41

Oheň 0,55 0,51

Strašidlo 1,75 1,35

Voda 1 0,82

Ostrý předmět 0,55 0,69

Lupič 1,23 1,53

Stršidelný film 1,2 1,13

Lékař 1,38 1,41

Pobyt sám doma 0,88 0,61

Bubák pod postelí 0,72 0,69

Divný člověk 1,23 1,59

Vysoká výška 0,63 0,72

Zbraň 0,51 1,05 *

Odpor budící zvíře 1,28 1,42
Tab. 1.2. Intenzita strachů u příbuzných dětí z mateřské a základní školy. Hodnoty představují průměry 

uváděných intenzit strachů na škále 0-4. Tučné zvýraznění označuje 5 nejvyšších hodnot u dané třídy. Symbol * 

označuje skupiny, mezi kterými byl zjištěn statisticky významný rozdíl (p < 0.05).
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Kategorie Dívky Chlapci

Nebezpečné zvíře 3,3 2,82 *

Tma 1,67 1,85

Ztracení se 2,6 2,44

Pavouk pod postelí 1,38 0,72 *

Oheň 1,98 1,31

Strašidlo 2,15 2,26

Voda 1,78 1,56

Ostrý předmět 2,13 1,44 *

Lupič 2,83 2,03 *

Stršidelný film 1,73 1,23

Lékař 1,7 1,51

Sám doma 1,1 0,87

Bubák pod postelí 2 1,69

Divný člověk 1,9 1,77

Vysoká výška 1,68 1,18

Zbraň 2,65 1,69 *
Odpor budící zvíře 1,15 0,97

Tab. 1.3. Intenzita strachů u dívek a chlapců. Hodnoty představují průměry uváděných intenzit strachů na 

škále 0-4. Tučné zvýraznění označuje 5 nejvyšších hodnot u dané třídy. Symbol * označuje skupiny, mezi 

kterými byl zjištěn statisticky významný rozdíl (p < 0.05).

Příbuzní dívek Příbuzní chlapců

Nebezpečné zvíře 1,78 1,64

Tma 1,05 1,03

Ztracení se 1,53 1,63

Pavouk pod postelí 1,73 0,92 *

Oheň 0,75 0,31 *

Strašidlo 1,72 1,39

Voda 1 0,82

Ostrý předmět 0,88 0,36 *

Lupič 1,68 1,08 *

Stršidelný film 1,4 0,92

Lékař 1,53 1,26

Sám doma 0,77 0,72

Bubák pod postelí 0,95 0,45

Divný člověk 1,75 1,05 *

Vysoká výška 0,88 0,46

Zbraň 1,05 0,51

Odpor budící zvíře 1,68 1 *
Tab. 1.4. Intenzita strachů u příbuzných dívek a chlapců. Hodnoty představují průměry uváděných intenzit 

strachů na škále 0-4. Tučné zvýraznění označuje 5 nejvyšších hodnot u dané třídy. Symbol * označuje skupiny, 

mezi kterými byl zjištěn statisticky významný rozdíl (p < 0.05).
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Děti celkově Příbuzní celkově

Nebezpečné zvíře 3,06 1,71

Tma 1,76 1,04 *

Ztracení se 2,52 1,58

Pavouk pod postelí 1,05 1,33 *

Oheň 1,65 0,53 *

Strašidlo 2,2 1,56

Voda 1,67 0,91 *

Ostrý předmět 1,78 0,62 *

Lupič 2,43 1,39

Stršidelný film 1,48 1,16 *

Lékař 1,61 1,39 *

Sám doma 0,99 0,74 *

Bubák pod postelí 1,85 0,71 *

Divný člověk 1,84 1,41

Vysoká výška 1,43 0,67 *

Zbraň 2,18 0,78 *

Odpor budící zvíře 1,06 1,34 *
Tab. 1.5. Intenzita strachů u všech dětí a všech příbuzných. Hodnoty představují průměry uváděných intenzit 

strachů na škále 0-4. Tučné zvýraznění označuje 5 nejvyšších hodnot u dané třídy. Symbol * označuje skupiny, 

mezi kterými byl zjištěn statisticky významný rozdíl (p < 0.05).

Nižší intenzita strachu z nebezpečných zvířat a z lupičů, tedy z reálných hrozeb, se kterými se 

člověk dokáže „poprat“, může být důsledkem větší nebojácnosti a asertivity chlapců, kdy se 

vnímají jako obranyschopnější než dívky (Vágnerová 2008). Tuto možnost nepodporuje malý 

rozdíl mezi třídami u strachu z divného člověka. Podobně jako zvíře a lupič i divný člověk 

reprezentuje reálnou bytost, před kterou se lze bránit, přesto zde rozdíl mezi třídami nebyl 

statisticky významný. Tento rozdíl se také netýká strachu ze strašidel. Přijmeme-li možnost, 

že rozdíl mezi třídami je určen představou o lepší obraně u chlapců, můžeme si všimnout, že 

chlapci vztahují svoji schopnost obrany pouze ke skutečně existujícím hrozbám, zatímco proti 

strašidlům se cítí podobně bezbranní jako dívky.

Poslední hypotéza, jež dosud nebyla ověřena je H4: Strach ze strašidel patří mezi 

nejintenzivnější dětské strachy. Jak vidíme v tabulce 1.5. je strach ze strašidla 5. 

nejintenzivnějším strachem v třídě zahrnující všechny děti a stejné umístění má také u třídy 

dětí mladšího školního věku. U dětí předškolního věku byl strach ze strašidel dokonce 3. 

nejintenzivnějším strachem. Poněvadž byl strach ze strašidel u všech 3 tříd v první pětici 

nejintenzivnějších strachů z hlediska jeho průměru, můžeme považovat hypotézu H4 za 

prokázanou. Zjištění, že strach ze strašidel patří mezi nejsilnější strachy u mladších dětí 

podporuje výsledky dříve publikovaných výzkumů (Muris et al. 2000; Lahikainen et al. 
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2003). Jako další intenzivní strachy byly u dětí zjištěny strachy z nebezpečného zvířete, 

ztracení se, lupiče či zbraně.   

3.1.2.2 Další zjištění

V tabulce 1.5. jsou uvedeny průměrné hodnoty intenzity strachů od všech dětí a všech 

příbuzných. Je zřejmé, že příbuzní ve většině případů podhodnocují velikost strachů u 

dětí. Statisticky významný rozdíl mezi dětmi a příbuznými byl zjištěn u většiny z uvedených 

strachů. Rozdíl nebyl zjištěn pouze u skupin pavouk pod postelí, lékař, pobyt sám doma a 

odpor budící zvíře. Velikost strachu z pavouka pod postelí a z odpor budícího zvířete je 

dokonce v celkovém průměru vyšší u příbuzných než u dětí. Příbuzní přeceňují strach 

z pavouků, brouků a podobných zvířat. Důvodem může být to, že příbuzní častěji vidí reakci 

dítěte na tyto podněty (nemůžeme očekávat, že všichni příbuzní viděli také reakci dítěte na 

lupiče, pravou zbraň apod.) a jsou tedy obeznámeni s negativní reakcí dítěte na ně. Tato 

zkušenost se strachem dítěte může nadhodnocovat předpokládaný strach dítěte. Pobyt sám 

doma byl hodnocen nízkými hodnotami u obou tříd, být sám doma nejspíše nepředstavuje pro 

děti strašidelnou zkušenost a to jak z pohledu jejich vlastního tak z pohledu příbuzných. 

Strach z lékaře hodnotili příbuzní i děti podobně, obě třídy si jsou vědomi možného strachu 

dětí z návštěvěvy zdravotnického zařízení. 

Důvodů, proč příbuzní podhodnocují ostatní strachy, může být několik. Primárně příbuzní 

nevypovídali o míře strachů svých, ale druhých. Tato odkázanost na svůj úsudek mohla 

podnítit pozitivně laděné představy o dítěti, kdy si je typicky nevybavují v situacích, kdy se 

něčeho bojí. Příbuzní mohli v tomto případě dokonce předpokládat, že se dítě ve své naivitě 

nebojí ničeho. Při hodnocení strachů se příbuzní také mohli odkazovat na strachy své, které se 

jistě od strachů dětských diametrálně liší jak v obsazích tak v intenzitě (Gullone 2000;

Gullone a King 1993; Burnham a Gullone, 1996; Pierce a Kirkpatrick 1992), čímž opět mohlo 

dojít ke zkreslení ve výběru škál. Nesmíme opomenout rozdílné získávání dat v případě dětí a 

příbuzných. Dětská imaginace byla v průběhu škálování podporována obrázky strachů a 

obličejů, kdežto příbuzní vyplňovali nebarevný dotazník bez obrázků a nápověd. 

Příbuzní i děti se z velké části shodují v pořadí neintenzivnějších strachů. 4 z 5 (nebezpečné 

zvíře, ztracení se, strašidlo, lupič) nejintenzivnějších strachů se u obou tříd shodují. Pořadí 

dalších strachů je již u obou tříd rozdílné. Můžeme konstatovat, že ačkoli se předpokládané 

intenzity dětských strachů mezi oběmi skupinami liší, vnímají děti i příbuzní jako 

nejhrozivější stejné druhy strachů.    
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Přistoupíme-li k porovnání výsledků dotazníků od příbuzných předškolních a školních dětí 

(viz tabulka 1.2.) zjistíme, že obě skupiny uváděly v celkovém výčtu podobné hodnoty 

intenzity. Můžeme konstatovat, že s rostoucím věkem dítěte se u příbuzných nemění nazírání 

na velikost jeho strachů. Výjimku zde představuje strach ze zbraní, který je u příbuzných 

školních dětí statisticky významně vyšší než u příbuzných dětí předškolních. Je otázkou, proč 

se třídy liší pouze v této skupině, když nemůžeme předpokládat, že by se školní dítě dostávalo 

častěji do přímého styku se zbraněmi než dítě předškolní nebo že by se při styku se zbraněmi 

vyznačovalo vyšším strachem. 

Podíváme-li se na rozdíly mezi příbuznými dívek a chlapců, které jsou prezentovány v tabulce 

1.4., zjistíme, že byl objeven statisticky významný rozdíl u skupin pavouk pod postelí, oheň, 

ostrý předmět, lupič, divný člověk a odpor budící zvíře.

Rozdíl mezi třídami může u pavouka pod postelí a odpor budícího zvířete naznačovat, že 

příbuzní vnímají adekvátnost dívčího strachu z těchto objektů. Na druhé straně se u chlapců 

nepředpokládá, že budou mít z pavouků, myší a podobných zvířat silný strach (Gullone 2000;

Pierce a Kirkpatrick 1992). Zdá se, že genderové nároky na dítě se u příbuzných objevují 

také v představách o typických chlapeckých a dívčích straších. 

Oheň byl ohodnocen nízkou intenzitou u obou tříd, avšak u chlapců dosáhl naprostého 

minima. Příbuzní nepředpokládají, že by chlapci měli mít strach z ohně.

Podobně jako u oheň i strach z ostrých předmětů představoval u obou tříd skupinu s poměrně 

nízkou intenzitou. Jak bylo uvedeno výše, rozdíl v síle strachu z ostrých předmětů může 

souviset s větší zkušenosti chlapců s používáním ostrého náčiní. Příbuzní nepředpokládají 

velký strach z ostrých předmětů ani u jednoho z pohlaví, avšak u chlapců považují tento 

strach za marginální. 

Rozdíl síly strachů u skupin lupič a divný člověk naznačují tendenci příbuzných uvádět menší 

intenzitu strachu u chlapeckých strachů z reálných bytostí. Zatímco příbuzní dívek uváděli 

intenzitu těchto strachů vysokou, u příbuzných chlapců dosáhly intenzity skupin průměrných 

hodnot. Výsledek podporuje možnost, že chlapci jsou vnímáni jako obranyschopnější a 

neohroženější ve vztahu vůči reálným nebezpečím. Je zajímavé, že se tato neohroženost u 

příbuzných chlapců neprojevila výrazně také u strachu z nebezpečných zvířat.
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3.2 Rozhovorová část

V druhé části práce se zabývám daty, která jsem získal během rozhovorů s dětmi. Hlavním 

cílem rozhovorů bylo zjistit základní představy dětí o strašidlech, jejich chování a výskytu. 

Zajímalo mě, která strašidla děti znají, jakých strašidel se nejvíce bojí a kde by se podle jejich 

názoru mohly se strašidlem potkat. Kromě toho jsem chtěl zjistit, jak si děti představují 

potenciální setkání se strašidlem, jak by v takovém případě zareagovaly a jak by podle jejich 

názoru jednalo strašidlo. Údaje získané od dětí jsem následně porovnával v závislosti na věku 

a pohlaví a zjišťoval jsem, kde se v porovnání těchto tříd objevují výraznější rozdíly. 

3.2.1 Metoda výzkumu

3.2.1.1 Průběh výběru

Velikost vzorku rozhovorové části práce čítala 80 dětí. 40 dětí bylo předškolního věku (20 

dívek, 20 chlapců, věkový rozptyl 3-6 let, M = 4,95 let), 40 dětí mladšího školního věku (20 

dívek, 20 chlapců, věkový rozptyl 7-9 let, M = 7,95). Předškolní děti jsem vybral ze 2 

mateřských škol v obcích Středočeského kraje, okresu Praha-východ. Děti mladšího školního 

věku jsem vybral ze 2 tříd druhého ročníku základní školy umístěné ve Středočeském kraji, 

okresu Praha-východ. 

V případě předškolních dětí je vzorek respondentů totožný se vzorkem využitým pro 

dotazníkovou část práce. U dětí mladšího školního věku jsem v rozhovorové části výzkumu 

nahradil náhodně jednu dívku 2 chlapci; zbytek vzorku byl totožný se vzorkem použitým 

v dotazníkové části práce. Pro tuto výměnu jsem se rozhodl z toho důvodu, aby jak třída 

předškolních, tak školních dětí měla stejný počet dívek i chlapců.

3.2.1.2 Rozhovor

Data jsem získal v průběhu rozhovoru s dětmi. Rozhovor trval ve většině případů 10-15 

minut. Jednalo se o polostrukturovaný rozhovor. Poté, co jsem dítěti vysvětlil, že si budeme 

chvíli povídat o pohádkách a strašidlech, jsem dítěti položil úvodní otázku, jaké zná pohádky 

a které z nich jsou jeho nejoblíbenější. Cílem této otázky bylo uvolnění atmosféry a příprava 

dítěte na následující výzkumnou část rozhovoru. Další otázkou jsem se dítěte zeptal, jaká zná 

všechna strašidla. V případě, že uvedlo, že žádná nezná, podporoval jsem ho dál, ať si zkusí 

vzpomenout. Všechny děti uvedly nejméně jedno strašidlo. Následovala otázka, kterého 

strašidla se bojí nejvíce. Po jejím zodpovězení dítě odpovídalo na otázky, jak toto strašidlo 
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vypadá a co na sobě nosí za oblečení. Poté jsem se jej dotázal, kde by se dané strašidlo mohlo 

nacházet, kde by jej dítě mohlo potkat. Po jejím zodpovězení následovaly otázky, jak by se 

strašidlo nejspíše zachovalo, kdyby se s ním dítě setkalo, a na druhé straně jak by při takovém 

setkání zareagovalo samo dítě. Konečně jsem se dítěte zeptal, čeho dalšího se dítě bojí kromě 

strašidel. V případě, že dítě uvedlo nejasnou odpověď (např. pokud jako strašidlo uvedlo 

„strašidlo“), bylo doptáváno pro konkrétnější informace pro snadnější zařazení pod kategorii 

(viz níže).

Jak jsem zmínil výše, jednalo se o polostrukturovaný rozhovor, klíčovými výzkumnými 

otázkami, na které odpovídalo každé dítě byly:

1) Jaké zná strašidla?

2) Kterého strašidla se nejvíce bojí?

3) Kde by toto strašidlo mohlo potkat?

4) Jak by strašidlo nejspíše zareagovalo, kdyby jej dítě potkalo?

5) Jak by zareagovalo dítě, kdyby jej potkalo?

6) Čeho dalšího se bojí kromě strašidel?

Po zodpovězení těchto otázek jsem dítěti poděkoval za rozhovor a požádal jsem ho, zda si se 

mnou ještě zahraje hru (viz dotazníková část práce).

3.2.1.3 Průběh rozhovoru

U skupiny předškolních dětí probíhal rozhovor ve společné místnosti, kde byly přítomny další 

děti. Zatímco ostatní děti si hrály na jedné straně místnosti, probíhal rozhovor s dítětem u 

stranou stojícího dětského stolu. Každé dítě jsem požádal, zda by si se mnou šlo na chvíli 

popovídat. V případě, že souhlasilo, jsem dítě odvedl ke stolu, kde byl relativní klid ve 

srovnání se zbytkem místnosti a kde jsem se mohl dítěti nerušeně věnovat. Rozhovory jsem 

nenahrával na záznam; hlavním důvodem bylo to, že jsem data zpracovával především 

kvantitativní metodou, nebylo tedy třeba pořizovat celý záznam rozhovoru, pouze důležité 

odpovědi dětí. Pro výzkum důležité informace jsem si v průběhu rozhovoru zapisoval na 

papír. Data jsem sbíral v průběhu dubna a května 2014.

U skupiny školních dětí byly rozhovory uskutečněny na chodbě před kmenovou třídou 

dotazovaného žáka. Na chodbě byla umístěna lavice se stolem, za kterým rozhovory 

probíhaly. V případě, že děti souhlasily s rozhovorem, byly během výuky postupně 

vyzvedávány ve třídě a po skončení rozhovoru se do ní opět vracely. Stejně jako u 

předškolních dětí, ani v případě školních dětí nebyl pořizován zvukový záznam. Důležité 
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informace jsem si opět zaznamenával ručně na papír. Data byla sbírána v průběhu června 

2014.

3.2.1.4 Analýza dat

Sebraná data pro každou výzkumnou otázku jsem rozdělil podle vnějších společných 

charakteristik do několika kategorií. Kategorie jsem tvořil po předběžném zjištění výsledků, 

specifika každé z kategorií jsou uvedena v jejich popisu (viz výsledky). Každá odpověď byla 

zařazena pod určitou kategorii, v případě více odpovědí od dítěte u jedné otázky (např. 

odpovědi zombík a duch u otázky Jaké znáš strašidla?) jsem použil a rozřadil všechna 

uvedená data (tedy odpověď byla zaznamenána jak do kategorie hmotní nemrtví tak do 

kategorie nehmotní nemrtví). Hraniční velikost pro vznik kategorie jsem určil 4 odpovědi. 

V případě, že odpověď nesplňovala kritérium pro zařazení do žádné z kategorií, zařadil jsem 

ji do skupiny jiné. Následně jsem velikosti skupin porovnával v závislosti na věku dětí 

(předškolní děti X školní děti) a na jejich pohlaví (dívky X chlapci).  

3.2.2 Výsledky

V následující kapitole předložím výsledky výzkumu. Každá z podkapitol se věnuje 

odpovědím na jednu výzkumnou otázku. U každé z podkapitol nejprve popisuji kategorie 

vytvořené z odpovědí na danou otázku. Následně uvádím tabulky představující počet voleb 

v závislosti na věku a pohlaví a popis výsledků. Každá podkapitola je ukončena mým 

komentářem k získaným datům.

3.2.2.1 Jaká strašidla děti znají?

Volby strašidel byly rozřazeny do 10 kategorií, včetně volby jiné. Jedná se o kategorie: čerti, 

nehmotní nemrtví, hmotní nemrtví, monstra, zvířata, hodná strašidla, lidová strašidla, 

čarodějnice, ještěři a jiné.

Následuje charakteristika každé z uvedených kategorií.

Čerti

V této kategorii byly volby velmi specifické, kategorie je tvořena výhradně čerty. Strašidla 

zde uvedené by bylo možné kvůli jejich hrozivé podobě zařadit také do kategorie monstra. 

Čerti mají také velký vliv v českém folklóru, což by umožňovalo zařadit je pod skupinu 
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lidová strašidla. Pro svůj specifický zevnějšek, způsob vystupování a velký počet voleb jsem 

se je rozhodl zařadit do samostatné kategorie. Celkový počet voleb čertů byl 30. 

Nehmotní nemrtví

Do skupiny nehmotní nemrtví jsem řadil strašidla patřící do okruhu duchů, bubáků a jiných 

nehmotných strašidel. Jedná se o strašidla spojená se smrtí, duchové bývají zobrazováni jako 

duše, které se vrátily po smrti na svět v podobě nehmotné substance (Lecouteux 1997).

Hlavními kritérii byly nehmotná podoba strašidla a vlastnictví schopnosti létat. Nehmotnou 

podobu částečně vylučuje volba mozkomora – jeho zjev je však natolik podobný duchům 

(včetně splněného kritéria létání), že byl zařazen do této kategorie. Celkový počet voleb byl 

59. 

Následuje jejich výpis: duch (33 krát); bubák (12 krát); strašidlo (4 krát); bílá paní (2 krát); 

sedačka s duchem; Groka; Dundelice; Barbucha; zlobivý strašidlo; mozkomor; černota; 

bubáci.

Hmotní nemrtví

Do této kategorie jsem také řadil strašidla mající vztah ke smrti a k lokacím s ní často 

spojovaných: hrobkám, hřbitovům. Většinou jde o zemřelé, kteří se za určitým účelem vracejí 

do našeho světa ať již s dobrým, nebo zlým úmyslem. Na rozdíl od nehmotných nemrtvých 

vlastní tyto strašidla hmotné tělo. Typickými zástupci této skupiny jsou kostlivci, zombíci

nebo upíři. Celkový počet voleb byl 35. 

Následuje jejich výpis: zombík (9 krát); kostlivec (6 krát); upír (6 krát); zombie (3 krát); 

kostra (2 krát); krýpr (2 krát); lidi, co jsou mrtví; smrťák; Smrtka; postava s kosou; strašidlo 

ze hřbitova; 4ruký zombík; pán temnot.

Monstra

Následující různorodá skupina shrnuje lidem podobné, avšak jistým způsobem znetvořené 

humanoidy. Jde o typicky zlá strašidla vzbuzující strach z neznámého, nepatřičného a 

pokřiveného. Strašidla spadající do této skupin jsou často vybraná z filmů (skřeti, vetřelec). 

Do skupiny jsem řadil také vlkodlaky, kteří hraničí s lidovými strašidly. Pro své pokřivené 

lidství jsem je zařadil do této skupiny. Hraničními strašidly jsou také mumie a bezhlaví rytíři. 

Podobně jako hmotní nemrtví se také tato strašidla vrací po smrti na svět. Předpokládal jsem 

však, že si děti mumie a bezhlavé rytíře se smrtí nespojují. Jako výraznější charakteristiku u 
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těchto 2 typů strašidel předpokládám jejich nepatřičný vzhled (známý například z filmu 

Mumie ad.). Celkový počet voleb byl 32. 

Následuje jejich výpis: mumie (9 krát); vlkodlak (3 krát); bezhlavý rytíř (2 krát); skřeti (2 

krát); slander (2 krát); slanderman; stromstrašidlo; hrůzostrašná obluda; palcové strašidlo; 

příšery; dvojhlavci; Voldemort; ET; vetřelec; predátor; Sauron; pán prstenů; monsterhulk; 

Baltor.  

Zvířata

Do této skupiny jsem řadil reálná zvířata, jako jsou vlci a pavouci. Skupina hraničí s kategorií 

ještěři – rozdílem je, že členové kategorie ještěři jsou tvorové již neexistující nebo zcela 

imaginární s typicky ještěřími znaky (draci); kategorie zvířata zahrnuje strašidla odpovídající 

dnes žijícím zvířatům. Celkový počet voleb byl 19. 

Následuje jejich výpis: medvěd (3 krát); had (2 krát); netopýr (3 krát); strašidelná kočka; 

pavouk; pavouci; krokodýl; tarantule; hyena; vlk (2 krát); lev; škrtiči; královna mečounů.

Hodná strašidla

Do kategorie byla mnou zařazena strašidla kladná, hodná, nenahánějící hrůzu. Tento rys byl 

prioritní pro začlenění do skupiny; bylo-li strašidlo na hranici s další kategorií (např. 

strašidýlko Emílek mohlo být zařazeno do nehmotných nemrtvých), bylo začleněno pouze do 

této skupiny. Celkový počet voleb byl 9. 

Následuje jejich výpis: Emílek (4 krát); Mikuláš (3 krát); anděl; andílek.

Lidová strašidla

Kategorie lidová strašidla sdružuje směsici skřítků, vodníků, hejkalů, polednic a podobných 

strašidel. Jde o pohádkové bytosti, které mají silnou vazbu na folklór a lidové příběhy (v 

angličtině by této skupině nejspíš odpovídal výraz fay). Jejich rysy jsou podobné lidským, 

nejsou však explicitně deformované jako u monster. Polednice by se dala zařadit také mezi 

monstra, avšak pro její silné zastoupení v pohádkách jsem ji zařadil do této skupiny. Celkový 

počet voleb byl 18. 

Následuje jejich výpis: polednice (5 krát); vodník (4 krát); hastrman (2 krát); hejkal (2 krát); 

bludička; klekánice; skřítek; skřítci; Bačkorák.

Čarodějnice
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V této skupině jsou zastoupeni čarodějové, čarodějnice a mezi nimi její nejčastější zástupkyně 

Baba Jaga. Hlavním kritériem byla lidská podoba a schopnost sesílat kouzla. Na rozdíl od 

lidových strašidel jsou čarodějnice specifické svým lidským zjevem, proto jsem se rozhodl 

pro vytvoření jejich samostatné kategorie. Celkový počet voleb byl 12. 

Následuje jejich výpis: čarodějnice (5 krát); Baba Jaga (2 krát); Gargamel; čaroděj; bába 

s nosem až do lesa; nesmrtelník; čarodějka.

Ještěři

Do této skupiny se řadí zvířatům podobná strašidla, která splňují dvě kritéria – jsou ještěrům 

podobná a neexistující (přinejmenším v současné době). Tyto charakteristiky jsem považoval 

za natolik významná, že jsem se rozhodl pro vytvoření této kategorie. Skupina je tvořena 

výhradně dinosaury a draky. Celkový počet voleb byl 5. 

Následuje jejich výpis: drak (3 krát); dinosauři z dinoparku; spinosaurus.

Jiné

Strašidla nezařaditelná do ostatních kategorií byla vymyšlené strašidlo, strašidla ze Scooby 

Doo a normální strašidlo. U těchto strašidel děti nedokázaly popsat jejich tvar dostatečně 

zřetelně, aby se dala zařadit do některé z kategorií.

Výsledky 

Ještěři Čerti
Nehmotní
nemrtví

Hmotní 
nemrtví Monstra Zvířata

Hodná 
strašidla

Lidová 
strašidla Čarodějnice Jiné Celkem

Mateřská 
škola 4 20 31 12 10 8 7 2 9 1 104

Základní 
škola 1 10 28 23 22 11 2 16 3 2 118

Celkem 5 30 59 35 32 19 9 18 12 3 222
Tab. 2.1. Počet voleb strašidel u dětí z mateřské a základní školy. Hodnoty označují celkový počet odpovědí 

spadající do dané kategorie.

Tab. 2.2. Počet voleb strašidel u dívek a chlapců. Hodnoty označují celkový počet odpovědí spadající do dané

kategorie.

Ještěři Čerti
Nehmotní
nemrtví

Hmotní 
nemrtví Monstra Zvířata

Hodná 
strašidla

Lidová 
strašidla Čarodějnice Jiné Celkem

Dívky 4 17 26 10 15 14 3 7 5 2 103

Chlapci 1 13 33 25 17 5 6 11 7 1 119

Celkem 5 30 59 35 32 19 9 18 12 3 222
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Celkově děti zvolily 222 strašidel. Nejpočetnější skupinu tvoří nehmotní nemrtví, jejichž 

počet dosáhl takřka 60 voleb. Po nehmotných nemrtvých je druhou nejpočetněji zastoupenou 

skupinou hmotní nemrtví (35), následované skupinami monstra (32) a čerti (30).  Počtu 19 

voleb dosáhla zvířata, 18 lidová strašidla. Poměrně malé zastoupení měly kategorie 

čarodějnice (12), hodná strašidla (9), ještěři (5) a jiné (3).

V třídě dětí z mateřské školy činil počet voleb strašidel 104, ve škole 118. Nejpočetnější 

kategorie u předškolních dětí byly nehmotní nemrtví (31) a čerti (20). Nejmenší zastoupení 

měly skupiny ještěři a lidová strašidla. Ve škole byly nejvíce zastoupeny kategorie nehmotní 

nemrtví (28), hmotní nemrtví (23), monstra (22) a lidová strašidla (16). Nejmenší zastoupení 

získali ještěři (1), hodná strašidla (2) a čarodějnice (3). Velké rozdíly mezi mateřskou a 

základní školou byly především v kategoriích čerti, hmotní nemrtví, monstra a lidová 

strašidla. Počet čertů klesl ze 20 u dětí z mateřských škol na 10 u školních dětí. Pokles 

zaznamenaly také kategorie čarodějnice (9/3), hodná strašidla (7/2) a ještěři (4/1). Především 

posledně jmenovaná skupina byla zastoupena malým počtem voleb a není možné z tohoto 

úbytku vyvozovat závěry. Nárůst počtu strašidel byl zaznamenán u hmotných nemrtvých, kde 

se jejich počet zvýšil z 12 voleb u dětí z mateřské školy na 23 u dětí ze školy základní. 

Podobně se zvýšil i počet monster z 10 na 22. Výrazný rozdíl je v kategorii lidová strašidla, 

kde se počet těchto strašidel zvýšil ze 2 u předškolních dětí na 16 u dětí školních. Kategorie 

nehmotní nemrtví (31/28) a zvířata (8/11) byly zastoupeny podobným počtem voleb u obou 

věkových skupin.

Chlapci celkově zvolili 119 strašidel, dívky 103. Podíváme-li se na rozdíly voleb z hlediska 

pohlaví, nalezneme vyšší rozdíly v kategoriích hmotní nemrtví a zvířata. V kategorii hmotní 

nemrtví je počet voleb u chlapců o 15 (10/25) vyšší než u dívek. V kategorii zvířata byl vyšší 

počet voleb zaznamenán u dívek (14/5). Rozdíl (i když méně výrazný) je také u nehmotných 

nemrtvých, které o něco častěji volili chlapci (26/33). Skupiny monstra a čarodějnice mají 

takřka stejný počet voleb u chlapců i u dívek. Rozdíly v kategoriích ještěři, hodná strašidla a 

lidová strašidla sice existují, nicméně v těchto kategoriích nebyl dostatek voleb pro 

vyvozování obecnějších závěrů ze zjištěných rozdílů.

Komentář

Kategorie ještěrů byla zastoupena pouze 4 strašidly. Děti z mateřské školy uvedly tuto 

možnost 3 krát, u dětí ze základní školy získala kategorie jednoho zástupce. Můžeme 

konstatovat, že ještěři nejsou typickým druhem strašidel.
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Nejpočetněji zastoupené kategorie u předškolních dětí byly nehmotní nemrtví a čerti. Vysoký 

počet zástupců kategorie nehmotní nemrtví u mladších dětí by se mohl vysvětlit 

pravděpodobně vyšším výskytem duchů v pohádkách na rozdíl od kostlivců, zombíků a upírů, 

kteří se ve filmech začínají objevovat, nejspíše pro svůj hrůzný zevnějšek, později. Duchové 

se dají lépe stylizovat do kladných, či komických postav, jak je tomu například v pohádkách 

Strašidýlko Emílek, O zvířátkách pana Krbce, Casper, Ať žijí duchové a dalších, přes jejichž 

sledování lze vysvětlit větší obeznámenost dětí s duchy a tedy i vyšší počet jejich voleb. 

Takřka stejně velké zastoupení mají nehmotní nemrtví i ve třídě školních dětí, vliv duchů na 

dětskou představu o strašidlech je nezpochybnitelný.

Hmotní nemrtví jsou v mateřské škole zastoupeni 12 volbami, což je ve srovnání s ostatními 

kategoriemi průměrný výsledek. Jejich počet se u dětí základních škol zvýšil na 23. Jedním 

z důvodů nárůstu může být širší okruh sledovaných pořadů a počítačových her, ve kterých se 

již kostlivci a zombíci v jisté míře mohou objevovat (Platts 2013; Griffiths 1997). 

Vrátím-li se ke komentování velkého počtu zástupců nehmotných nemrtvých u mladších dětí, 

dalším důvodem preference duchů u předškolních dětí může být menší reálnost duchů ve 

srovnání s ostatními hmotnými strašidly. Duchy si představujeme jako postavy nehmotné, 

polétávající si, příležitostně strašící; hůř si dokážeme představit, jak nám duch může reálně 

ublížit. Naopak nehmotní nemrtví (kostlivci, zombíci, upíři) nebo monstra (jejichž počet se 

také u starších dětí navýšil) již svoji materializovanou podobou představují reálnou hrozbu, 

možnost fyzického poškození dítěte při střetu. Preference duchů u předškolních dětí tak může 

souviset s u nich nízkou aktuálností strachů ze zranění, nemocí a jiných reálných nebezpečí, 

jejichž intenzita u dětí nastupuje v pozdějším věku (Gullone 2000; Burnham a Gullone 1996;

Muris et al. 1997; Bacus 2007).  Mladší dětí nemusí mít strach ze strašidel (alespoň vědomě) 

spojený s fyzickou bolestí. Strach z imaginárních bytostí u mladších dětí může být také 

imaginární, nekonkrétní, spojený spíše s nebezpečím ztráty primárního objektu než 

s poškozením vlastního těla (viz níže). U starších dětí může přesun zástupců strašidel ke 

kategoriím, které jsou fyzicky nebezpečné (hmotní nemrtví, monstra, zvířata), značit větší 

zaměřenost dětí na reálné nebezpečí a na hrozby objevující se v blízkém okolí dítěte (viz vyšší 

průměrná míra strachu z lupičů u starších dětí v dotazníkové části práce) (Bacus 2007). 

S postupem věku může strach ze zranění a smrti naprosto převládnout před nekonkrétním 

strachem ze strašidel. Poté se tento strach může připnout pouze k reálným objektům, neboť 

strašidla již pro tento striktně reálný strach nepředstavují odpovídající objekt (Muis et al. 
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1997). Vysoký počet voleb čertů u mladších dětí by tomuto vývoji nemusel odpovídat;

musíme si však uvědomit, že strach z čertů je nejspíš živen jinými skutečnostmi.

Dalším pozoruhodným zjištěním je, že pokud bych spojil kategorie hmotní a nehmotní 

nemrtví do jedné skupiny, jejímž primárním rysem by byl návrat strašidla na zem po úmrtí 

jeho lidského těla, byla by tato nová skupina s velkým náskokem nejpočetnější. Vysoký počet 

strašidel, kteří se vrací po své smrti do světa živých, by mohl mít 2 důvody. Prvním z nich je, 

že děti, ačkoli si stále plně neuvědomují svoji smrtelnost, jsou fascinovány smrtí a 

představami o tom, co po smrti následuje. Tento zájem může vyústit ve velký počet strašidel, 

která představují lidi, co již zemřeli, ale nějakým způsobem se vrací zpět na zem. Druhým 

důvodem může být velký vliv nemrtvých (a tedy také vliv zájmu o posmrtný život) na naši 

kulturu (Lecouteux 1997). Zdá se, že vliv navrátilců na současnou kulturu stoupá (Platts 

2013), což může být důsledkem vysoké míry materialismu a tabuizování smrti v současném 

světě. Společností potlačované představy o duchovnu se mohou v lidském myšlení objevovat 

prostřednictvím těchto strašidel, která v sobě mají obsaženou část představ a zájmu o 

posmrtný život. Vysoké zastoupení nemrtvých v kultuře se takto může nepřímo promítat do 

jejich vysokého zastoupení u voleb dětských strašidel.

Další početnou skupinou u dětí jsou čerti. Čerti jsou častým strašidlem u předškolních dětí 

nejspíše proto, že si je mohou prohlédnout ve skutečnosti v předvečer svátku svatého 

Mikuláše. Tato konfrontace se strašidlem je u dětí jedinečná, a proto nás počet voleb čertů

nemusí překvapovat. Na základní škole se počet čertů snížil na polovinu. Důvodem může být 

větší zkušenost s průběhem svátku svatého Mikuláše; existuje zde možnost, že děti zjistily 

pravdu o čertech jako přestrojených lidech. Navíc na základní škole, kde byl výzkum 

prováděn, měly již děti za sebou dvakrát zkušenost s průběhem nadílky v průběhu vyučování, 

kdy žáci z devátých tříd chodí jako přestrojení Mikulášové a čerti. Tato větší obeznámenost 

s čerty může být důvodem nižšího výskytu čertů u školních dětí.  Je zde možnost, že 

s rostoucím věkem dětí klesá význam čertů v porovnání s ostatními strašidly.

Podobný počet voleb jako hmotní nemrtví získala u starších dětí monstra. Jejich počet u 

školních dětí je oproti počtu uvedeným předškolními dětmi více než dvojnásobný. Příčina 

růstu jejich zastoupení úměrně s věkem dětí může být obdobná příčině vzrůstu voleb 

hmotných nemrtvých. Starší děti se dostávají prostřednictvím médií a her do kontaktu s více 

děsivějšími příšerami, které následně přebírají jedno z hlavních míst v dětské představě 

strašidel (Platts 2013; Lahikainen et al. 2003). Souvislost monster s jejich fyzickou hrozbou 

jsem uvedl výše. 
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Kategorie zvířecích strašidel získala poměrně vysoký počet voleb u obou věkových skupin 

dětí (8 u dětí z mateřské školy, 11 u dětí ze základní školy). Do této kategorie se nejspíše 

promítá další z běžných dětských strachů – strach ze zvířat (Muris et al. 2000). Zdá se, že 

tento strach je u dětí natolik siný, že se jeho obsah promítá také do obsahu strachu ze strašidel. 

Počet voleb hodných strašidel byl u předškolních dětí vyšší než u dětí školních (7/2). Nejedná 

se o velkou kategorii, nejspíše kvůli, pro strašidla netradiční, dobrotivé povaze zástupců této 

skupiny. Pokles počtu hodných strašidel u dětí na základní škole může souviset s poklesem 

významu čertů (neboť většina hodných strašidel byli andělé a Mikulášové, tedy společníci 

čerta) nebo s nástupem vyššího vlivu hrozivějších strašidel. Jak jsem uvedl výše, mladší děti 

volí častěji strašidla, která nemohou člověka fyzicky zranit. To může být jedním z důvodů 

většího počtu hodných strašidel u předškolních dětí. 

Velký rozdíl v zastoupení strašidel mezi dvěma věkovými skupinami byl zjištěn u kategorie 

lidová strašidla. U předškolních dětí byl jejich počet marginální, avšak u školních dětí jejich 

počet vzrostl na 16. Je otázkou, čím je tento vzrůst zapříčiněn. Částečně je nejspíš 

determinován školní výukou, neboť část školních dětí se měsíc před uskutečněním sběru dat 

učila ve třídě o polednici. To by však vysvětlovalo pouze vyšší zastoupení volby polednice a 

ne nárůst počtu ostatních představitelů skupiny. 

Konečně kategorie čarodějnice byla početnější u předškolních dětí (9/3). Pokles velikosti 

kategorie u starších dětí může být způsoben (podobně jako u zvířat) netypičností čarodějnic 

pro okruh strašidel. Starší děti mohou pojímat čaroděje jako lidi (i když nereálné), tedy bytosti 

nespadající do okruhu strašidel. Tento rozdíl si mladší děti nemusí uvědomovat, a proto 

mohou čarodějnice pro jejich častý výskyt v pohádkách pokládat za typické strašidla. Menší 

počet voleb čarodějnic u starších dětí může dále souviset s jejich vyšším zaměřením na reálné 

a fyzické nebezpečí. Čarodějnice představují hrozbu svými magickými schopnostmi. Kouzla 

však již nejspíš pro starší děti nepředstavují aktuální nebezpečí, děti se více obávají fyzického 

zranění (viz níže). To může být důvodem, proč čarodějnice, které bývají nebezpečné pro svá 

kouzla a ne pro své fyzické atributy, přestávají být u školních dětí aktuálním typem strašidel. 

Přejdeme-li ke zhodnocení voleb v souvislosti s pohlavím, zjistíme, že volby se výrazněji liší 

u 3 kategorií: ještěři, hmotní nemrtví a zvířata. Kategorie ještěrů je příliš malá pro vyvozování 

hlubších závěrů. Zajímavý je rozdíl počtu u hmotných nemrtvých (10 dívky, 25 chlapci). 

Preference tohoto typu strašidel u chlapců může být způsobena častým zastoupením kostlivců 

a zombíků v počítačových hrách (Platts 2013), které mají tendenci hrát spíše chlapci (Griffiths 

1997).
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Otázkou zůstává rozdíl počtu voleb u zvířat, dívky zde uvedly 14 voleb zvířat, chlapci pouze 

5. Jako u všech kategorií by byl potřeba rozsáhlejší výzkum, kde by se tento výsledek potvrdil 

(či vyvrátil). Následně by se mohlo uvažovat o možných důvodech, které jsem prozatím 

nenalezl.

3.2.2.2 Kterého ze strašidel se děti bojí nejvíce?

Každého dítěte jsem se zeptal, kterého ze strašidel se bojí nejvíce. Každé dítě uvedlo právě 

jedno strašidlo, celkově tedy máme k dispozici 80 nejhrozivějších strašidel. Strašidla jsem 

členil stejným způsobem, jako v podkapitole Jaké strašidla děti znají? (viz výše). 

Následuje výpis jednotlivých strašidel z každé skupiny:

Čerti: čert (20 krát).

Nehmotní nemrtví: duch (13 krát); strašidlo (3 krát); bubák (3 krát); Barbucha; zlobivý 

strašidlo; mozkomor; černota; Groka; Dundelice.

Hmotní nemrtví: upír (3 krát); zombík (2 krát); zombie; 4ruký zombík; pán temnot; 

kostlivec.

Monstra: vlkodlak (2 krát); mumie (2 krát); palcové strašidlo; ET; vetřelec; monsterhulk; 

slanderman.

Zvířata: pavouk; krokodýl; tarantule; hyena; medvěd; vlk; královna mečounů.

Lidová strašidla: hejkal (2 krát); polednice (2 krát); vodník; klekánice

Čarodějnice: Gargamel; Baba Jaga; bába s nosem až do lesa.

Jiné: vymyšlené strašidlo. Jedná se o strašidlo, které si dítě různě vymýšlí a mění, nemá 

stálou podobu.

Výsledky

Čerti
Nehmotní
nemrtví

Hmotní 
nemrtví Monstra Zvířata

Lidová 
strašidla Čarodějnice Jiné Celkem

Mateřská 
škola 14 18 2 2 1 0 3 0 40

Základní 
škola 6 7 7 7 6 6 0 1 40

Celkem 20 25 9 9 7 6 3 1 80
Tab. 2.3. Počet voleb nejhrozivějších strašidel u dětí z mateřské a základní školy. Hodnoty označují celkový 

počet odpovědí spadající do dané kategorie.
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Čerti
Nehmotní 
nemrtví

Hmotní 
nemrtví Monstra Zvířata

Lidová 
strašidla Čarodějnice Jiné Celkem

Dívky 12 13 3 4 3 3 1 1 40

Chlapci 8 12 6 5 4 3 2 0 40

Celkem 20 25 9 9 7 6 3 1 80
Tab. 2.3. Počet voleb nejhrozivějších strašidel u dívek a chlapců. Hodnoty označují celkový počet odpovědí 

spadající do dané kategorie.

Každé dítě zvolilo jedno strašidlo, kterého se bojí nejvíce, celkově máme k dispozici 80 nejhrozivějších 

strašidel. Nejvyšší počet zástupců získala kategorie nehmotní nemrtví s 25 strašidly, následují čerti, 

které si vybralo 20 dětí. Ostatní kategorie nedosáhly svým zastoupením 10 strašidel. Jde o skupiny 

hmotní nemrtví (9), monstra (9), zvířata (7), lidová strašidla (6), čarodějnice (3) a jiné (1). Ještěři a 

hodná strašidla nebyli zvoleni.  

Děti z mateřské školy uváděly nejčastěji jako nejstrašidelnější strašidla nehmotné nemrtvé (18) a 

čerty (14). Zbylé kategorie mají velmi nízký počet voleb: hmotní nemrtví (2), monstra (2), zvířata (1). 

Strašidlo spadající pod kategorii lidová strašidla neuvedlo žádné dítě z mateřské školy.

Volby u starších dětí jsou rozprostřeny rovnoměrněji: čerti (6), nehmotní nemrtví (7), hmotní nemrtví

(7), monstra (7), zvířata (6) a lidová strašidla (6). Kategorii jiné tvoří jedno strašidlo. Skupina 

čarodějnice je bez zástupce.

V tabulce voleb podle pohlaví je patrné, že chlapci volili nejčastěji jako nejhrozivější strašidla 

nehmotné nemrtvé (12) a následně čerty (8). Kategorie hmotní nemrtví je zastoupena 6, monstra 5, 

zvířata 4, lidová strašidla 3 a konečně čarodějnice 2 volbami. Stejně jako u chlapců i u dívek jsou 

nejpočetnější kategorií nehmotní nemrtví s 13 volbami. Kategorie čerti je zde také druhá, i když 

obdržela více hlasů (12). Hmotní nemrtví jsou zastoupeni 3 strašidly, monstra 4, zvířata 3, lidová 

strašidla 3 a čarodějnice jedním strašidlem. Do kategorie jiné jsem zařadil 1 volbu.

Komentář

První v pořadí kategorií je kategorie čerti. U předškolních dětí zastávají čerti se 14 volbami druhé 

nejpočetnější místo. Tato děsivost nejspíše pramení právě z reálnosti hrozby setkání s čerty na 

předvečer svatku svatého Mikuláše, jak jsem uvedl výše. U školních dětí klesl počet čertů o 8. 

Hlavním důvodem je nejspíše pokles důvěry v opravdovost čertů a získání zkušenosti s průběhem 

jejich návštěvy. 

Nehmotní nemrtví jsou nejpočetnější skupinou předškolních dětí (18 voleb) nejspíše pro časté odkazy 

v pohádkách a pro svoji relativní neškodnost (viz výše). U školních dětí klesl jejich počet na 7, čímž 



55

sice kategorie ztratila výsadní postavení, přesto se udržela v nejpočetněji zastoupených skupinách. 

Tento pokles je nejspíše zapříčiněn větším rozptýlením voleb u starších dětí, kde se v představách o 

strašidlech začínají u dětí kromě čertů a duchů významněji objevovat hrůzostrašní tvorové spadající 

do kategorií hmotných nemrtvých a monster. 

Hmotní nemrtví a monstra představují u předškolních dětí kategorie s nízkým počtem zástupců, ale u 

školních dětí se jejich počet zvyšuje. Tento nárůst je nejspíš vysvětlitelný větší obeznámeností 

starších dětí se zástupci těchto kategorií a větším zaměřením na reálné nebezpečí (viz výše). Tento 

nárůst také koresponduje s větší aktuálností reálných hrozeb u starších dětí (Muris et al. 1996). 

Zajímavý je vysoký nárůst počtu zvířat u školních dětí (1/6). Z celkového počtu 11 strašidel kategorie 

zvířata u školních dětí jich je 6 uvedeno jako nejstrašidelnějších. Podobně jako monstra a hmotní 

nemrtví představují zvířata fyzicky nebezpečné objekty. Zvířata jsou často spojována s drápy, zuby a 

jinými ohrožujícími atributy. Vyšší strach ze zvířat může souviset s větším strachem z reálných objektů 

u starších dětí. 

Lidová strašidla se u dětí z mateřských škol mezi nejstrašidelnějšími typy strašidel neobjevila. Děti ze 

základní školy je zvolily 6 krát. Částečně lze tento nárůst počtu vysvětlit získáním informací o 

polednicích ve škole před průběhem rozhovoru (viz výše). Je otázkou, proč starší děti volí jako 

nejstrašidelnější strašidla také hejkaly, zatímco u mladších dětí se tato volba nevyskytuje.

Jako strašidlo, kterého se nejvíce bojí, uvedly předškolní děti 3 krát zástupce čarodějnic. Děti ze škol 

neuvedly čarodějnici žádnou. Čarodějnice nepatří v představách dětí mezi nejstrašidelnější typy 

strašidel. Jejich naprosté vymizení u starších dětí nejspíš souvisí s poklesem strachu z kouzel.

Přejdeme-li k porovnání voleb v závislosti na pohlaví, zjistíme, že se zde nevyskytují velké rozdíly. 

Výraznější rozdíl je u kategorie čerti (12/8) a hmotní nemrtví (3/6). U obou pohlaví jsou 

nejpočetnějšími kategoriemi nehmotní nemrtví a čerti. Ostatní kategorie jsou pro vyvozování závěrů 

zastoupeny nízkým počtem voleb. Jistý rozdíl se dá předpokládat u hmotných nemrtvých, přičemž 

stejně jako v předchozí kapitole i zde je možným důvodem rozdílu chlapecká preference pořadů a 

her, kde se tyto bytosti vyskytují (viz výše).

Shrnu-li získaná data, můžu konstatovat, že předškolní děti se ze všech strašidel nejvíce bojí duchů a 

čertů. Zbylé kategorie získaly ve srovnání s těmito dvěmi skupinami minimum zástupců. U dětí ze

základní školy jsou volby rozložené vcelku rovnoměrně mezi šest kategorií: čerti, hmotní nemrtví, 

hmotní nemrtví, monstra, zvířata a lidová strašidla. Každá z těchto kategorií obsahuje 6 až 7 voleb 

strašidel. Z průzkumu vyplývá, že u školních dětí  je paleta nejstrašidelnějších strašidel více pestrá než 

u dětí předškolních. U školních dětí klesá strach z duchů a čertů a naopak narůstá strach z hmotných 
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nemrtvých, lidových strašidel, monster a zvířat. Důvodem tohoto nárůstu může být vyšší 

obeznámenost se strašidelnými hrami a filmy (např. v případě volby vetřelec), jejichž obsahy se 

mohou promítat do strachů ze strašidel. Další možností může být rozvoj strachu z reálných hrozeb a 

z nebezpečí zranění svého těla u starších dětí, který se u předškolních dětí v takové míře neobjevuje.   

3.2.2.3 Kde se vyskytuje strašidlo, kterého se děti bojí nejvíce?

Každé dítě uvedlo jedno nebo více míst, kde by se mohlo strašidlo, které uvedly jako 

nejděsivější, vyskytovat. Celkově jsem od dětí získal 147 odpovědí. 

Strašidelná místa byla rozdělena podle vnějších kritérií na dvanáct kategorií. Ve svém výčtu 

jsou těmito kategoriemi: venkovní místa, čas, svět, peklo, strašidelná místa, domov, média, 

sen, neví, nikde a jiné. 

Venkovní místa

Do skupiny venkovní místa jsem zařadil volby umisťující strašidlo do venkovních prostorů, 

nejčastěji do lesů, hor nebo luk. Nejedná se zde o nebezpečná a bezprostředně strašidelná 

místa, spíše o oblasti, která jsou relativně odlehlá, daleko od ostatních lidí. Hlavním kritériem 

bylo venkovní zasazení místa a jeho nespecifická poloha na mapě. Celkový počet voleb byl 

33. 

Následuje jejich výpis: les (14 krát); džungle (2 krát); špičatá hora; za horami; hluboký les; 

venku; u rybníka; pod kamenem; prales; voda; velká louka; louka; ulice; les v noci; skály; 

pole; safari; poušť; město.

Čas

V případě odpovědi, jež místo místa určovala specifický čas (např. o Mikuláši), zařadil jsem 

volbu do kategorie čas. Tato skupina sdružuje především noční hodiny nebo důležité svátky. 

Celkový počet voleb byl 12. 

Následuje jejich výpis: Vánoce (3 krát); večer (2 krát); poledne; když se blíží Vánoce; 

prosinec; půlnoc; kolem 2 ráno; noc; zima.

Svět

Kategorie svět sdružuje místa v zahraniční a velká města. Skupinu jsem se rozhodl vyčlenit 

z kategorie venkovní místa, neboť jsem umístění oblasti do vztahu k reálnému světu 

považoval za výrazný rozdíl od prostého určení oblasti. Dítě svým pojmenováním místa 

prokazuje vyšší představu o okolním světě. Celkový počet voleb byl 12. 
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Následuje jejich výpis: cizina; Anglie; Egypt; Afrika; sever; zahraničí; divná zem; Praha; 

zoologická v Praze; velké město; Evropa; země, co je daleko.

Peklo

Skupina peklo je tvořena jediným typem volby: peklem. Skupina by se dala zařadit pod 

kategorii strašidelná místa, vyčlenil jsem ji však pro jedinečnou, do jisté míry universální 

podobu pekel a pro jejich vztažnost k čertům, jejichž skupina je také autonomní. Celkový 

počet voleb byl 13. 

Následuje jejich výpis: peklo (12 krát); škola v pekle.

Strašidelná místa

Tuto kategorii jsem vytvořil z důvodu často se objevujících míst, jež jsou a priori strašidelná 

a ke kterým jsou často vázány strašidelné pověsti a legendy. Často jsou tato místa (jedná se 

především o stavby) zobrazovány v pohádkách jako sídla čarodějů, kostějů a jiných zlých 

mocností. Typickým představitelem této skupiny jsou hrady a zámky, ale patří sem i jeskyně, 

hřbitovy a další objekty. Celkový počet voleb byl 29. 

Následuje jejich výpis: jeskyně (4 krát); podzemí (4 krát); zámek (2 krát); hrad (2 krát); 

hrobky; slepá ulička; vypálený starý dům; stodola; za rohem; strašidelný mlýn; starý hrad (2 

krát); stará budova; opuštěný mlýn; polorozpadlá chata; hrob; hřbitov; zničený dům; zbořený 

dům; strašidelný dům; tam, kde je to strašidelné. 

Domov

Volby domova, konkrétních pokojů či přímo nábytku (např. skříň) jsem zařadil do skupiny 

domov. Do skupiny jsem řadil i okolí domu (střecha, zahrada). Celkový počet voleb byl 17. 

Následuje jejich výpis: domov (4 krát); pod postelí (2 krát); skříň (2 krát); na střeše; 

pokojíček; kuchyně; když je sama v místnosti; zahrada; barák; u zahrady; když přijde na 

návštěvu; předsíň.

Média

Kategorie média zahrnuje objekty, které zprostředkovávají pohádkové příběhy (ve kterých 

vystupují strašidla) pro diváky. Nejedná se tedy o reálné objekty. Mezi jejich zástupce patří 

televize, divadlo nebo počítačová hra. Celkový počet voleb je 10. 

Následuje jejich výpis: pohádky (5 krát); hry (2 krát); divadlo; kino; televize.

Tma
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Do kategorie tma jsem zařazoval odpovědi, které umisťovaly strašidlo do temnoty, temna, 

tmy apod. Na rozdíl od kategorie strašidelná místa zde není tma jinak specifikována, není zde 

určen přesný objekt, kde se tma nachází. Celkový počet voleb je 4. 

Následuje jejich výpis: tma (2 krát); všechny tmy; kde je černo.

Sen

Skupina sen je tvořena odpověďmi, které tvrdí, že se strašidlo může vyskytovat ve snu. 

Celkový počet voleb byl 4. Každá z těchto voleb byla volbou: sen.

Jiné

Místa nespadající pod žádnou z výše uvedených kategorií byly u Baby Jagy; besídka; ZOO; 

muzeum; výstava; u malých dětí.

Neví

V případě, že dítě uvedlo, že neví, kde by se strašidlo mohlo vyskytovat, byla jeho odpověď 

zařazena do této skupiny. Celkový počet voleb neví je 6. 

Nikde

Pokud dítě uvedlo, že se strašidlo nevyskytuje nikde (např. se zdůvodněním, že neexistuje), 

zaznamenal jsem jeho odpověď do této skupiny. Kategorie je tvořena pouze 1 volbou.

Výsledky

Venkovní 
místa Čas Svět Peklo

Strašidelná 
místa Domov Média Tma Sen Jiné Nikde Neví Celkem

Mateřská 
škola 8 5 1 11 9 7 6 2 2 2 0 5 58

Základní 
škola 25 7 11 2 20 10 4 2 2 4 1 1 89

Celkem 33 12 12 13 29 17 10 4 4 6 1 6 147
Tab. 2.5. Počet voleb míst u dětí z mateřské a základní školy. Hodnoty označují celkový počet odpovědí 

spadající do dané kategorie.

Tab. 2.6. Počet voleb míst u dívek a chlapců. Hodnoty označují celkový počet odpovědí spadající do dané 

kategorie.

Venkovní 
místa Čas Svět Peklo

Strašidelná 
místa Domov Média Tma Sen Jiné Nikde Neví Celkem

Dívky 11 6 7 7 10 9 3 1 1 2 1 4 62

Chlapci 22 6 5 6 19 8 7 3 3 4 0 2 85

Celkem 33 12 12 13 29 17 10 4 4 6 1 6 147
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Děti v celkovém výčtu uvedly 147 odpovědí na otázku, kde by bylo možné potkat strašidlo, 

kterého se nejvíce bojí. Nejčastěji uváděná místa spadala do kategorie venkovní místa (33 

míst). Druhá nejpočetněji zastoupená skupina byla strašidelná místa (29). Hodnotu 10 

odpovědí dosáhly nebo překročily kategorie domov (17), peklo (13), čas (12), svět (12) a 

média (10). Zbývající kategorie jsou sny (4), tma (4), jiné (6). 6 dětí uvedlo, že neví, kde by se 

strašidlo mohlo vyskytovat, jedno uvedlo, že nikde.

Předškolní děti uvedly celkem 58 míst, školní děti uvedly míst 89. Nejčastější volbou dětí 

z mateřské školy bylo peklo (11). Zastoupení dalších kategorií postupně klesá: strašidelná 

místa (9), venkovní místa (8), domov (7), média (6) a čas (5). U kategorií sen, tma a jiné

obdržela každá 2 volby. Kategorie svět je tvořena jednou volbou. 5 předškolních dětí uvedlo, 

že neví, kde se strašidlo vyskytuje.

Školní děti uváděly nejčastěji oblasti z kategorie venkovní místa (25) a strašidelná místa (20). 

Další kategorie jsou zastoupeny méně početně: kategorie svět obsahuje 11 míst, domov 10, 

čas 7, média 4, jiné 4. Skupiny sen, peklo a tma obsahují každá 2 místa. Jedno školní dítě 

odpovědělo, že neví, kde se může strašidlo vyskytovat. Jedno dítě také odpovědělo, že se 

strašidlo nevyskytuje nikde.  

Dívky uvedly celkem 62 míst, kde se strašidlo vyskytuje, chlapci 85. Nejpočetněji zastoupené 

kategorie u dívek jsou venkovní místa (11), strašidelná místa (10) a domov (9). Zbylé 

kategorie obdržely následující počet voleb: svět 7, peklo 7, čas 6, média 3, jiné 2, sen 1. Jedna 

dívka uvedla, že se strašidlo nikde nevyskytuje. 4 dívky nevěděly, kde se strašidlo může 

vyskytovat.

Stejně jako u dívek jsou u chlapců nejpočetněji zastoupeny kategorie venkovní místa (22) a 

strašidelná místa (19). Kategorie domov sdružuje 8 míst, média 7, čas 6, peklo 6 a svět 5 míst. 

Kategorie jiné obsahuje 4 místa. Kategorie sen (3) a tma (3) uzavírají výčet oblastí. Dva 

chlapci uvedli, že neví, kde by strašidlo mohli potkat.

Komentář  

Kategorie venkovní místa je nejpočetněji zastoupenou skupinou. Venkov reprezentuje 

většinou hůře dostupná místa, jako jsou lesy a hory. Předškolní děti uvedly venkovní místa 8 

krát, školní děti již 25 krát. Možným vysvětlením tohoto rozdílu v počtu voleb je výskyt 

rozdílných voleb nejhrůzostrašnějších strašidel u tříd dětí (nárůst počtu hmotných nemrtvých, 

monster, zvířat u školních dětí, viz výše), přičemž určitá strašidla preferují právě venkovní 
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oblasti (především zvířata). Navíc v odlehlých oblastech existuje opravdu větší 

pravděpodobnost zranění. Zdá se tedy, že starší děti volí častěji fyzicky nebezpečnější 

strašidla a stejně tak častěji volí jako místo jejich předpokládaného pobytu nebezpečnou 

oblast. V obecném závěru lze konstatovat, že děti preferují umisťovat strašidla do míst 

vzdálených od obydlených oblastí (tedy také vzdálených od jejich domova). 

Kategorie čas odkazuje k typickým časovým obdobím, kdy se strašidla vyskytují. Děti si 

v určité míře uvědomují, že strašidla může člověk pravděpodobněji potkat v určitý časový 

úsek (jako je předvečer sv. Mikuláše nebo půlnoc, v kultuře jsou skutečně noční hodiny a 

zimní čas obdobím přejícím strašidlům) (Schmitt 2002; Lecouteux 1997). Rozdíl mezi 

předškolními a školními dětmi nebyl vysoký.

Kategorie svět umisťuje strašidla do zemí či měst, které se určitým způsobem vztahují 

k současné reálné poloze dítěte. Podobně jako u kategorie venkovní místa i zde se pracuje 

s předpokladem, že strašidlo někde reálně existuje, ovšem zde je tato reálnost ještě 

zvýrazněna přesnějším umístěním. Zvolení této oblasti je podmíněno větším světovým 

rozhledem, kdy dítě určuje jako místo pobytu strašidla oblast do určité míry vzdálenou od 

svého bydliště. Vzhledem k většímu zaměření dětí na reálné prostředí u těchto voleb, 

nepřekvapuje jejich naprostá převaha v počtu u školních dětí. 

Obsah kategorie peklo je domovem čertů. Nezarazí nás větší počet voleb peklo u předškolních 

dětí, neboť právě ony volily jako nejstrašidelnější strašidlo častěji čerty (viz výše). 

Strašidelná místa byla u obou věkových tříd dětí početně zastoupená. Jedná se o typická sídla 

strašidel z pohledu dětí. Počet míst této kategorie u školních dětí je dvakrát vyšší než u 

předškolních. Vysvětlením by mohlo být, podobně jako u kategorie venkovní místa, větší 

počet voleb monster a hmotných nemrtvých v předchozí kapitole. Hmotní nemrtví bývají 

často v kultuře zobrazováni jako obyvatelé hradů či hřbitovů (příkladem mohou být Drákula, 

zombíci apod.). Vyšší počet strašidelných míst u dětí ze základní školy může souviset s jejich 

vyšší mírou pociťovaného strachu o vlastní zdraví, který (jak se mi zdá) tyto budovy navozují. 

Menší děti nemusí tento strach vnímat tak akutně, což se mohlo projevit na nižším zastoupení 

kategorie.

Jako místo pobytu strašidla uvedlo 7 předškolních a 10 školních dětí místa spadající pod 

skupinu domov. Rozdíl ve volbách mezi věkovými skupinami zde není příliš velký. Početnost 

kategorie naznačuje, že děti do určité míry věří, že je možné potkat se se strašidlem uvnitř 

vlastního domu.
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Přibližně stejný počet voleb míst od obou skupin dětí připadl kategorii média. Stejně jako u 

snů i zde se nepracuje s představou reálného strašidla, nýbrž zde strašidlo vystupuje jako 

součást představení nebo hry. Předškolní i školní děti tedy do jisté míry pracují s nereálností 

strašidel prostřednictvím předpokladu, že se vyskytují pouze v pohádkách, filmu apod..

Kategorie tma obdržela 2 volby od předškolních a 2 volby od školních dětí. Jedná se o 

kategorii podobnou strašidelným místům, neboť strašidelná místa bývají často spojovány 

právě s tmou. Nicméně tma není ve volbách vysoce zastoupena, nejedná se o obvyklý 

příbytek strašidel.

Kategorie sen sdružuje celkem 4 místa. Dvě volby pochází od dětí z mateřské školy a dvě od 

dětí ze školy základní. Možnost potkat strašidlo ve snu koresponduje s dřívějším zjištěním, že 

hlavním obsahem nočních můr u dětí jsou právě imaginární bytosti (Muriset al. 2000). 

Vzhledem k velikosti skupiny není pro děti sen typickým místem, kde lze nalézt strašidlo.  

Šest dětí odpovědělo, že neví, kde by se strašidlo mohlo nacházet. Pět z těchto dětí bylo 

mateřské školy. 

Porovnáme-li velikosti kategorií u chlapců a dívek, zjistíme, že většina kategorií má přibližně 

stejně početné obsazení. Vyšší početní rozdíl se objevuje u kategorií venkovní místa (11/22), 

strašidelná místa (10/19) a média (3/7). Rozdíl u kategorie média by mohl být vysvětlen vyšší 

chlapeckou preferencí strašidelných her (Griffiths 1997). Hrají-li chlapci strašidelné hry více 

než dívky, potom si vybírají častěji jako strašidla ta, která se ve hře vyskytují. Stejně tak jako 

místo výskytu těchto strašidel uvádí počítačové hry.

Je otázkou, co je příčinou vyššího počtu míst v kategoriích venkovní a strašidelná místa. 

Rozdíl by mohl vypovídat o skutečnosti, že chlapci jsou více obeznámeni se strašidly, kteří 

žijí na vzdálených strašidelných místech, prostřednictvím čehož volí častěji výše zmíněné 

kategorie. Volby nejstrašidelnějších strašidel však byly u dívek i chlapců takřka totožné. 

Odpověď na tuto otázku v současnosti nenalézám.

Provedu-li shrnutí této kapitoly, mohu za nejdůležitější údaje považovat, že nejstrašidelnějším 

místem pro předškolní děti (respektive místem, kde je největší možnost potkat se se 

strašidlem) je peklo, venkov a oblasti spadající pod kategorii strašidelná místa. Rozdíly 

v kategoriích u předškolních dětí nebyly vysoké a zdá se, že mladší děti nemají určitá místa 

výrazněji spojená se strašidly.

Děti ze základní školy se od předškolních dětí lišily vyšším počtem volených míst (58/89), 

přičemž prostřednictvím tohoto zvýšeného počtu voleb se navýšil počet zástupců venkovních 
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míst, strašidelných míst a médií. Venkovní místa a strašidelná místa jsou u dětí ze škol 

nejpočetnější skupiny a představují oblasti, kde je pro starší děti největší pravděpodobnost pro 

setkání se se strašidlem. Kromě výše zmíněných kategorií, byly poměrně vysoce zastoupeny 

kategorie domov a čas.

Chlapci uvedli o 23 více míst než dívky (62/85). Velikost skupin u dívek byla více 

rovnoměrná než u chlapců. Největší rozdíly mezi chlapci a dívkami ve velikosti kategorií 

jsem zjistil u skupin venkovní místa, strašidelný dům a média. U těchto tří skupin uvedli 

chlapci výrazně více zástupců než dívky.

3.2.2.4 Jak by zareagovalo strašidlo, kdyby se s ním dítě potkalo?

Děti zde měly navrhnout, co by nejspíš strašidlo udělalo (opět se počítá se strašidlem, kterého 

se bojí nejvíce), pokud by se s ním potkaly. Cekem děti uvedly 100 reakcí strašidel. 

Reakce strašidel byly rozděleny do 7 kategorií podle způsobu, jak by s dětmi naložila. Tyto 

kategorie jsou: snězení, ukradnutí, zranění, začarování, strašení, pasivita, neví. V případě, že 

dítě uvedlo víc možností reakcí, každá z těchto voleb byla zařazena. Kategorie jsou popsány 

níže.

Snězení

V této skupině jsou zahrnuty obavy ze snězení, upečení, uvaření. Kategorie je svým obsahem 

blízká kategorii zranění. Zde je také dítěti ubližováno, ale nad to je dítě také připraveno 

k pozření nebo je přímo snězeno. Celkový počet reakcí byl 21. 

Následuje jejich výpis: sníst (5 krát); uvařit (4 krát); sežrat (4 krát); upéct (2 krát); vyžrat 

mozek; vysát krev; vysát krev nebo mozek; úplně sníst; uvařit a sníst; udělat z ní nudlovou 

polévku.  

Ukradnutí

Mělo-li dítě obavy, že jej strašidlo ukrade či někam odnese, byla jeho odpověď zařazena pod 

tuto kategorii. Celkový počet reakcí byl 30. 

Následuje jejich výpis: vzít do pekla (6 krát); odnést do pekla (4 krát); odnést (2 krát); unést; 

vzít do lesa; vzít tam, kde bydlí; vzít do jeskyně; odnést zlobivé děti; chytit ho; ukradnout ho; 

chytit ho a odnést do pekla ke kotli; odvést do černého lesa; odnést ho do pytle za čerty; 

odnést do skrýše; vzít ji do skříně; vzít ho do klece; odnést do pyramid; vzít do jejího domu; 

vzít do pekla; odvést do svého hradu; odvést do svého bytu.
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Zranění

Do skupiny zranění byly zařazeny takové reakce, které by dítě zranily, v extrémním případě 

zabily. Patří sem tedy kousnutí, bodnutí, zabití a jiné možné reakce. Celkový počet reakcí byl 

26. 

Následuje jejich výpis: kousnout (3 krát); zabít (3 krát); škrábnout; říznout nožem; říznout; 

ublížit; vyvolat zvíře, co by ji rozdupalo na placku; chtít ji utopit; hryznout; připojit se k ní; 

možná kousnout; omráčit; setnout hlavu a dát si ji kolem pasu; možná zabít; chtít zabít; 

zaútočit; chtít hryznout; odhodit; kousnout a on by umřel; píchat ho něčím; vytrhnout tvář; 

začít mučit.

Začarování

Do této kategorie byly zařazeny různé způsoby očarování či začarování dítěte. Jedná se tedy o 

specifické ublížení dítěti, kde není přítomna hrozba fyzická nýbrž magická. Celkový počet 

reakcí byl 4.

Následuje jejich výpis: začarovat (na slona nebo velblouda); začarovat do temnoty; očarovat 

děti, že by spadly na zem; zmrazit. 

Strašení

V této skupině jsou sdruženy reakce pro strašidla typická – strašení a bafnutí bez jakéhokoli 

dalšího doprovodného obsahu (jako je např. zranění), případně honění dítěte. Celkový počet 

reakcí byl 10. 

Následuje jejich výpis: strašit (3 krát); postrašit (2 krát); honit (2 krát); vybafnout na ní; 

vystrašit; vystrčit drápy.

Pasivita

V případě, že dítě uvedlo pasivní nebo neagresivní reakci strašidla, byl tento způsob reakce 

zařazen do kategorie pasivita. Celkový počet reakcí byl 4. 

Následuje jejich výpis: chtít se skamarádit; jít pryč; utéct; zdrhnout.

Neví

V případě, že dítě uvedlo, že neví, jak by strašidlo mohlo reagovat, zařadil jsem jeho odpověď 

do této skupiny. Celkový počet reakcí neví je 5.

Výsledky
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Snězení Ukradnutí Zranění Začarování Strašení Pasivita Neví Celkem

Mateřská škola 13 19 7 2 6 2 3 52

Základní škola 8 11 19 2 4 2 2 48

Celkem 21 30 26 4 10 4 5 100

Tab. 2.7. Počet voleb reakcí strašidla u dětí z mateřské a základní školy. Hodnoty označují celkový počet 

odpovědí spadající do dané kategorie.

Snězení Ukradnutí Zranění Začarování Strašení Pasivita Neví Celkem

Dívky 10 16 13 2 4 1 3 49

Chlapci 11 14 13 2 6 3 2 51

Celkem 21 30 26 4 10 4 5 100
Tab. 2.8. Počet voleb reakcí strašidla u dívek a chlapců. Hodnoty označují celkový počet odpovědí spadající 

do dané kategorie.

Součet zastoupení všech kategorií se rovná 100. Nejvíce zastoupenou kategorií je skupina 

ukradnutí se 30 zástupci. Následuje kategorie zranění, které obsahuje 26 způsobů reakcí. Třetí 

nejpočetnější a poslední skupinou, která přesahuje hranici 20 reakcí, je snězení s 26 reakcemi. 

Další v pořadí podle velikosti skupin jsou kategorie strašení (10 voleb), začarování (4) a 

pasivita (4). 5 dětí uvedlo, že neví, jak by strašidlo reagovalo.

Předškolní děti uvedly celkem 52 reakcí, školní děti 48. Děti z mateřské školy uváděly jako 

nejčastější reakce strašidel ukradnutí (19) a snězení (13). Kategorie zranění obsahuje 7 reakcí 

a kategorie strašení 6 reakcí. Nejméně zastoupeny byly u předškolních dětí kategorie 

začarování (2) a pasivita (2). Tři děti uvedly, že neví, jak by strašidlo reagovalo.

Reakce školních dětí byly nejčastěji zařazeny do kategorie zranění (19). Dvěma dalšími 

početnými kategoriemi byly ukradnutí (11) a snězení (8). Zbývající kategorie jsou strašení

(4), začarování (2) a pasivita (2). Dvě děti nevěděly, jak by strašidlo mohlo zareagovat.

Tabulka 2.8. uvádí, že dívky uvedly 49 reakcí, chlapci 51. Zastoupení kategorií volbami od 

dívek je následující: ukradnutí 16, zranění 13, snězení 10, strašení 6, začarování 2, pasivita 1. 

Tři dívky uvedly, že neví, jak by strašidlo reagovalo.

Podobně jako u dívek i u chlapců jsou nejsilněji zastoupeny kategorie ukradnutí (14), zranění

(13) a snězení (11). Kategorie strašení získala 6 zástupců, pasivita 3 a začarování 2. Kategorii 

neví zastupují u chlapců 2 odpovědi.
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Komentář

Předškolní děti uvedly takřka stejný počet voleb jako děti školní (52/48). První kategorií bylo 

snězení. Tato kategorie patří mezi 3 celkově nejčastější odpovědi dětí. Předškolní děti uvedly 

snězení 13 krát, školní děti 8 krát. Snězení je u dětí jednou z typických a nejspíše i 

nejobávanějších reakcí strašidel. Motiv snězení by mohl být interpretován z pohledu 

psychoanalýzy jako návrat do těla matky. Tento návrat je podle Freuda pro člověka lákavý 

(1997), zde se však děti tohoto činu obávají. Tato obava může pramenit z rozžvýkání těla a 

pozření cizí bytostí, což by zcela znemožnilo návrat do matčina lůna. Velký význam snězení 

nepřátele u mnoha kultur předkládají Vondráček a Holub (1993). Snězení podle nich 

představovalo možnost přenesení síly a duše poraženého bojovníka do těla hodovníka. Tento 

motiv může být ve strachu ze snězení u dětí také obsažen. Zhodnotím-li velikost skupiny, je 

její zastoupení u obou školních tříd silné. Patrný je mírný pokles u školních dětí. Je otázkou, 

zda by se tento pokles potvrdil i ve větším výzkumu.

Kategorie ukradnutí je s 30 reakcemi celkově nejpočetnější skupinou. Této pozice dosáhla 

velkým počtem voleb u předškolních dětí, u kterých zaujímá v počtu reakcí vedoucí pozici. U 

školní třídy je zastoupení skupiny takřka poloviční. Kategorie ukradnutí je nejspíš spojena 

s dětským strachem z oddělení se od rodičů (Lahikainen et al. 2003). Pro děti z mateřských 

škol je tato hrozba, zdá se, nejaktuálnější. Příčinou nebezpečnosti této kategorie může být 

vysoká závislost předškolních dětí na rodičích, přičemž s rostoucím věkem tato závislost 

klesá. U školních dětí se reakce tohoto typu objevují v menší míře, nejspíše pro jejich vyšší

míru samostatnosti a vymezení se od rodičů. U dětí ze škol nejspíše přetrvává strach 

z odloučení od rodičů, ale objevily se i nové aktuálnější hrozby (např. zranění). Nižší intenzita 

strachu ze ztracení se rodičům nebyla u starších dětí v dotazníkové části práce potvrzena (viz 

výše).

Jako druhá nejpočetnější kategorie reakcí strašidel byla skupina zranění. Takto vysoké 

zastoupení je tvořeno převážně rekcemi dětí ze základní školy, jejichž počet voleb této 

skupiny je takřka trojnásný ve srovnání s volbami od dětí ze školy mateřské (7/19). Skupina 

zranění je u školních dětí nejpočetnější kategorií. S věkem se mění představa nejčastějšího 

chování strašidel; starší děti se již v takové míře nebojí toho, že by mohly být ukradnuty, jako 

toho, že by je někdo mohl zranit či zabít. Podobně jako u voleb venkovních a strašidelných 

míst v předchozí podkapitole i zde školní děti častěji uváděly volby, které jsou pro člověka 

nebezpečnější. U strašidelných míst uváděly školní děti častěji než děti předškolní místa, která 

jsou hrozivá. V této podkapitole děti častěji vybíraly reakci, jež je bolestivá. I zde se zdá, že 
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s rostoucím věkem děti uvádí častěji volby, které jsou pro člověka více ohrožující. 

V představách školních dětí se objevují častěji reakce, které jsou reálně nebezpečné i pro 

dospělého člověka. Naopak mladší děti nepovažují možnost vlastního zranění za tolik 

podstatnou hrozbu. Postupný růst počtu reakcí, které dítěti ubližují, spolu s věkem dítěte 

podporuje dřívější zjištění, že se u školních dětí začíná objevovat vyšší strach ze zranění 

(Muris et al. 2000). Tento strach ze zranění se nejspíše přenáší i na představované reakce 

strašidel. 

Skupina začarování je tvořena čtyřmi reakcemi (2/2). Kategorie je podobná předchozí 

skupině; i zde je jedinec poškozen, důsledkem však není zranění, nýbrž začarování. Počet 

reakcí ve skupině není vysoký, začarování není typickou reakcí pro strašidla. 

10 odpovědí bylo zařazeno pod kategorii strašení. Mezi dětmi z mateřské a ze základní školy 

zde nebyl zaznamenán větší rozdíl. Kategorie nepatří mezi nejvíce zastoupené (6/4), tudíž 

strašení není z pohledu dítěte nejobvyklejší reakce strašidla při konfrontaci s ním. 

Skupina pasivita je společně s kategorií začarování nejméně početnou skupinou (1/3). Pasivní 

jednání strašidla nepatří mezi obvyklé reakce strašidla.

5 dětí uvedlo (3/2), že neví, jak by strašidlo zareagovalo.  

Zaměříme-li se nyní na tabulku 2.8., zjistíme, že se chlapci a dívky v žádné z kategorií 

zásadním počtem neliší. Celkový počet voleb byl u dívek 49 a u chlapců 51. U obou tříd je 

nejpočetnější kategorií ukradnutí, následuje zranění, snězení a strašení. Můžeme konstatovat, 

že v představách o reakcích strašidla nebyl nalezen žádný výrazný rozdíl mezi dívkami a 

chlapci.

Shrneme-li obsah podkapitoly, zjistíme, že počet voleb byl takřka totožný u dětí z mateřské i 

základní školy (52/48). Nejčastějšími předpokládanými reakcemi strašidel byly ukradnutí, 

zranění a snězení. Předškolní děti uváděly nejčastěji reakci spadající pod ukradnutí. Druhá 

nejpočetnější kategorie u předškolních dětí bylo snězení. Poté s odstupem figuruje na třetím 

místě zranění a na čtvrtém strašení. Velký počet reakcí spadající pod ukradnutí může značit 

aktuální působení tohoto motivu v psychice předškolních dětí.

Nejvíce reakcí u dětí ze základní školy je zařazeno pod kategorii zranění. S početním 

odstupem následují kategorie ukradnutí a snězení. Nárůst zraňujících reakcí může být 

způsoben větší aktuálností strachů ze zranění, které se promítají také do představ o 

strašidelch. Přes snížení počtu voleb ukradnutí je i zde skupina poměrně početná, tudíž strach 

z oddělení od rodiny přetrvává i u starších dětí, i když v menší míře. 
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Rozdíl mezi dívkami a chlapci je v představách reakce strašidla minimální a velikost obsahu 

kategorií dosahuje u obou tříd takřka stejných velikostí. 

3.2.2.5 Jak by zareagovalo dítě, kdyby se potkalo se strašidlem?

Další výzkumnou otázkou bylo, jaké jsou dětské představy o své reakci při případném setkání 

se strašidlem. Děti byly opět dotazovány na setkání se strašidlem, které dříve uvedly jako pro 

ně nejstrašidelnější. Celkově děti uvedly 92 reakcí. 

Volby reakcí byly rozděleny do 7 kategorií: útěk, schování se, rozmluva, útok, hledání 

pomoci, jiné a neví. Níže je uveden popis kategorií.

Útěk

Do kategorie útěk spadají útěkové reakce, kdy se dítě snaží dostat pryč od strašidla. Celkový 

počet reakcí byl 36. 

Následuje jejich výpis: utéct (27 krát); zdrhat (5 krát); pokusit se utéct; projít; snažit se utéct; 

utéct pod vodu.  

Schování se

Podobně jako u kategorie útěk je primárním cílem reakcí této skupiny vyhnout se konfrontaci 

se strašidlem. Hlavním kritériem a diferenčním znakem je zde schování se, nehybnost, 

popřípadě zaujmutí pozice z dosahu strašidla. Celkový počet reakcí byl 12. 

Následuje jejich výpis: schovat se (4 krát); schovat se za postel (2 krát); nedívat se na něj; 

nehýbat se; utéct na strom; schovat se pod peřinu; dělat, že se lekla a spadnout na zem; 

schovat se na zem.

Rozmluva

Tato skupina sdružuje odpovědi, ve kterých se předpokládá přátelská rozmluva strašidlem. 

Dítě v této volbě se strašidlem buď mluví nebo se s ním skamarádí. U dítěte se neobjevují 

útočné či obranné reakce. Celkový počet voleb byl 7. 

Následuje jejich výpis: povídat si; mluvit; být kamarády; zeptat se, co chce; říct, že je hodný

(chlapec); hrát si s ním; říct, ať ji nechají.
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Útok

V případě, že dítě uvedlo agresivní reakci směrem ke strašidlu, byla jeho odpověď zařazena 

pod kategorii útok. Jde o směsici bouchání, sekání a útoků různými typy zbraní. Tato 

kategorie sdružuje veškeré útočné volby dětí. Celkový počet voleb byl 14. 

Následuje jejich výpis: jít na něj; dát mu pěstí; vzít palici a zmlátit ho; zmlátit ho klackem; 

vystřelit na něj šípy; nastavit nohu, aby zakopl; vzít si na něj sekeru; šlápnout na něj; kopat; 

dávat mu pěstí; fackovat; vzít meč a rozsekat ho na kousky; zmlátit ho; zapálit ho zapáleným 

klackem.

Hledání pomoci

Pod skupinu hledání pomoci spadají reakce, při kterých si dítě zavolá pomoc (rodiče, jiného 

příbuzného), případně se rovnou vydá směrem k této pomoci. V druhém případě je tato 

skupina hraniční s kategorií útěk. Skupina hledání pomoci je v případě, že dítě uvedlo, že běží 

za někým, kdo ho ochrání, nadřazena skupině útěk a volba dítěte je zařazena pod tuto 

kategorii. Celkový počet voleb byl 10. 

Následuje jejich výpis: křičet (2 krát); zavolat tátu; běžet k mámě a tátovi; ječet; utéct za 

mámou; vzít si auto a ujet domů; utéct za mámou; promluvit s tatínkem; běžet za maminkou.

Jiné

Reakce dětí nespadající pod žádnou z výše uvedených kategorií byly nemohl by ji potkat a bát 

se.

Neví

V případě, že dítě uvedlo, že neví, jak by zareagovalo, zařadil jsem jeho odpověď do této 

skupiny. Celkový počet reakcí neví je 11.

Výsledky

Útěk
Schování 
se Rozmluva Útok

Hledání 
pomoci Jiné Neví Celkem

Mateřská 
škola 14 4 5 10 4 1 7 45

Základní škola 22 8 2 4 6 1 4 47

Celkem 36 12 7 14 10 2 11 92
Tab. 2.9. Počet voleb dětských reakcí u dětí z mateřské a základní školy. Hodnoty označují celkový počet 

odpovědí spadající do dané kategorie.
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Útěk
Schování 
se Rozmluva Útok

Hledání 
pomoci Jiné Neví Celkem

Dívky 20 3 4 5 6 1 7 46

Chlapci 16 9 3 9 4 1 4 46

Celkem 36 12 7 14 10 2 11 92
Tab. 2.10. Počet voleb dětských reakcí u dívek a chlapců. Hodnoty označují celkový počet odpovědí spadající 

do dané kategorie.

Z tabulek vyčteme, že děti uvedly celkem 92 možných reakcí. Nejpočetnější skupina – útěk -

obsahuje 36 reakcí. Druhou nejpočetnější skupinou byl útok s 14 reakcemi, následován 

kategorií schování se s 12 reakcemi. 11 dětí odpovědělo, že neví, jak by při setkáním se 

strašidlem reagovaly. Skupina hledání pomoci získala 10 voleb, rozmluva 7 a jiné 2. 

Předškolní děti uvedly 45 reakcí, školní děti 47. Nejpočetnější skupinou dětí z mateřské školy 

byl útěk, skupina zahrnovala 14 reakcí. Následoval útok s 10 reakcemi, neví se 7 reakcemi, 

rozmluva s 5, schování se a hledání pomoci se 4. 1 volba byla zařazena pod kategorii jiné.

Nejpočetněji zastoupená kategorie u dětí ze školy byl útěk (22 reakcí). Následovaly kategorie

schování se (8), hledání pomoci (6), útok (4), neví (4) a rozmluva (2). Jedna odpověď byla 

zařazena do kategorie jiné.

V tabulce uvádějící volby podle pohlaví je znázorněno, že chlapci i dívky uvedli stejný počet 

reakcí: 46. Nejvíce zastoupenou kategorií u dívek byl útěk (20), následuje neví (7), hledání 

pomoci (6), útok (5), rozmluva (4), schování se (3) a jiné (1).

Nejpočetněji zastoupenou chlapeckou skupinou byl útěk (16). Následovaly skupiny schování 

se (9), útok (9), hledání pomoci (4), neví (4) a rozmluva (3). 1 volbu jsem zařadil pod 

kategorii jiné.

Komentář

Nejpočetněji uváděné reakce u všech tříd spadaly do kategorie útěk. Vzdálení se od objektu 

strachu je nejčastější reakcí na setkání se strašidlem. Školní děti uvedly útěkovou reakci 

častěji než děti předškolní (14/22). Tento rozdíl může znamenat, že s rostoucím věkem se 

zvyšuje preference útěku při setkání se strašidlem. Důvodem toho může být uvědomování si 

své fyzické nedostačivosti při konfrontaci se strašidlem v případě starších dětí. Naopak 

předškolní děti (u kterých je nejčastěji zmiňované strašidlo nehmotné, tedy celkově méně 

nebezpečné) nemusí ve větší míře vnímat nebezpečnost situace při setkání se strašidlem.
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Kategorie schování se je tvořena 12 reakcemi, přičemž počet voleb od školních dětí je 

dvojnásobný oproti volbám dětí předškolních. Podobně jako reakce spadající do předchozí 

kategorie je cílem této volby vyhnout se kontaktu se strašidlem a i zde je počet voleb u 

školních dětí vyšší. Zdá se, že se školní děti více vyhýbají kontaktům se strašidly. Velikost 

zastoupení této skupiny také podporuje tezi, že starší děti vnímají setkání se strašidlem jako 

více nebezpečnou. Vztahují si ji nejspíše více k možnosti získání nepříjemného zranění. Větší 

vyhýbavost ve školním věku může být způsobena vědomím nižší kontroly situace při 

setkáním se strašidly.

Rozmluvu uvedlo celkem 7 dětí (5/2). Děti při této volbě nejspíše neočekávají okamžitou 

útočnou reakci strašidla. Představa rozhovoru u dětí nazačuje jejich předpoklad, že do určité 

míry kontrolují situaci. Míra bezprostředního nebezpečí je v takové situaci nižší než u 

ostatních reakcí.. Pokud je tomu tak, děti z mateřské školy nepředpokládají bezpodmínečně 

útočnou reakci v takové míře, jako děti ze škol. To by mohlo znamenat, že předškolní děti 

častěji předpokládají kontrolu situace při setkání se strašidlem. Preference přizpůsobování si 

reality ve svých představách (tzv. positive pretense) je v případě reakcí na možné setkání 

s imaginární bytostí u předškolních dětí poměrně běžné (Sayfan a Lagattuta 2009) a je možné, 

že se projevuje právě v předpokladu kladných reakcí u strašidla. 

Možnost útoku byla zmíněna 14 krát, kategorie útok byla druhou nejpočetnější skupinou. 

Počet voleb předškolních dětí byl více než dvojnásobný ve srovnání s dětmi školními. Děti 

připouštějí možnost, že se lze strašidlu bránit, i když je tato volba zastoupena v nižší míře než 

útěkové reakce. S rostoucím věkem se počet voleb útoku snižuje, což může být způsobeno 

snížením tzv. positive pretense reakcí u starších dětí (Sayfan a Lagattuta 2009). Mezi tyto 

reakce patří například vyčarování si zbraně nebo představa ovládání magických schopností, 

které dokážou strašidlo zahnat. V případě, že si děti více uvědomují, že realitu nezmění svým 

myšlením, mohou více pociťovat nerovnováhu sil při případném setkání se strašidlem. Menší 

počet útočných reakcí u starších dětí podporuje možnost, že se tyto děti v představách o 

strašidlech vztahují více k reálným nebezpečím.

Kategorie hledání pomoci byla zastoupena 10 reakcemi (4/6). Děti se v tomto případě 

spoléhají na pomoc od rodičů či jiných příbuzných. Cílem hledání pomoci je nejspíše 

vypuzení strašidla mocnější osobou. Děti v jisté míře spoléhají na ochranu od příbuzných, 

kteří svoji silou dokáží dítě ochránit. Rozdíl mezi skupinami zde není vysoký.

11 dětí uvedlo, že neví, jak by zareagovalo (7/4). Představy o vlastní reakci v případě setkání 

se se strašidlem nejsou u dětí vyvolatelné stejně snadno, jako představy o podobě strašidla či 
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místě jeho pobytu. Je možné, že tyto představy jsou hůře vyvolatelné u dětí z mateřské školy, 

než u dětí ze školy základní. Rozdíl mezi skupinami zde však není dostatečně vysoký.

Podíváme-li se na rozdíly v počtu voleb kategorií mezi genderovými třídami, zjistíme, že u 

kategorií útěk (20/16), rozmluva (4/3), hledání pomoci (4/6), jiné (1/1) a neví (7/4) nejsou 

velké rozdíly mezi třídami. 

Rozdíl existuje u kategorie schování se; volby spadající do této skupiny uvedli chlapci třikrát 

častěji než dívky (3/9). Čím je tato preference schování se u chlapců způsobena, je otevřenou 

otázkou.

Druhou kategorií, ve které existuje větší rozdíl mezi dívkami a chlapci, je útok. Dívky zvolily 

volby spadající do kategorie 5 krát, chlapci 9 krát. Chlapci volili častěji agresivní reakce vůči 

strašidlu; možným důvodem může být genderově nastavená větší tendence k agresivnímu 

jednání (Sayfan a Lagattuta 2009; Vágnerová 2008).

Shrneme-li tuto kapitolu, nejpočetněji zastoupenou kategorií je útěk, kterou tvoří 36 reakcí 

z celkových 92. Školní děti uváděly volby spadající do této skupin o něco častěji než děti 

předškolní. Dalšími početnými skupinami byly schování se, útok, hledání pomoci a neví. 

Schování se je častější volbou u starších děti, naopak mladší děti uváděly častěji útočnou 

reakci. Hledání pomoci bylo zastoupeno rovnoměrně mezi oběma třídami. Poměrně vysoký 

počet dětí (11) uvedlo, že neví, jak by zareagovaly.

Počet voleb byl u chlapců a dívek shodný. Rozdíly mezi pohlavími byly výraznější u dvou 

skupin: schování se a útok. Obě z kategorií byly početněji zastoupené u chlapců. 

3.2.2.6 Čeho dalšího se dítě bojí kromě strašidel?

Závěrečnou otázkou pro děti bylo, čeho dalšího se bojí, vynecháme-li strašidla. Celkově bylo 

od dětí získáno 104 odpovědí. 

Odpovědi jsem roztřídil do 7 kategorií podle podstaty strachu. Danými kritérii jsou zvířata, 

lidé, příroda, neznámo, strašidla, jiné, nic jiného a neví. 

Zvířata

Do kategorie zvířata jsem zařadil volby reálných zvířat. Celkový počet voleb tohoto typu 

strachu byl 32. 

Následuje jejich výpis: had (3 krát); pavouk (3 krát); vosa (2 krát); masožravka; pavouci (2 

krát); myši; velcí hadi; pískomilové; žralok; vorvaň; plejtvák; psi; zvířata; divočák; ryby; 



72

tarantule; divoký zvířata; ptáci; kočka; krokodýl; papoušek; medvěd; býk (2 krát); kobylka; 

včela.

Lidé

Skupina lidé sdružuje strachy z lidí provozující určité povolání (mezi které jsem zařadil také 

strach z nemocnice, přeneseně tedy i z lékařů), z lidí se zlými úmysly (např. lupič) nebo z 

reakcí, které by lidé mohli vykonat. Hlavním kritériem bylo, že nositelem strachu byl člověk. 

Celkový počet voleb tohoto typu strachu byl 9. 

Následuje jejich výpis: lupič; zubař (2 krát); brácha, když bafne; kamarád, když zaútočí; 

nemocnice; ukradnutí; že ho říznou; že mu zlomí ruku.

Příroda

Pod skupinu příroda jsem řadil vývojově podmíněné strachy z prostoru (výšky) a materiálů 

(oheň, voda). Kategorie shromažďuje typy strachů, jež jsou pro lidi typické, avšak nespadají 

do strachů ze zvířat, lidí, strašidel či neznáma. Celkový počet strachů tohoto typu byl 4. 

Následuje jejich výpis: oheň (2 krát); že začne hořet; výška.

Neznámo

Do kategorie neznámo spadají strachy z nečekaného, nevěděného, neznámého. Hlavním 

kritériem zde bylo nepřesné vymezení strachu, které přímo neohrožuje člověka. Pro toto 

nejednoznačné vymezení ohrožení byl do této skupiny zařazen strach ze tmy. Celkový počet 

strachů tohoto typu byl 5. 

Následuje jejich výpis: tma (2 krát); být sama doma; cuknutí ledničky; ležet v posteli a něco 

slyšet.

Strašidla

V případě, že děti i přes zadání, uvedly jako další svůj strach strašidlo (jakékoli), zařadil jsem 

jejich volbu do této skupiny. Celkový počet strachů tohoto typu byl 10. 

Následuje jejich výpis: bubák (2 krát); čert (2 krát); zombie; duch; drak; dinosaurus; 

gigantosaurus; čarodějnice. 

Jiné

Reakce dětí nespadající pod žádnou z výše uvedených kategorií byly že bude bez mámy; 

strašidelné videohry; smrt; monstrum z her; nepřátelé ve hře; špatné známky.
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Nic jiného

V případě, že děti uvedly, že se kromě strašidel ničeho nebojí, zaznamenal jsem jejich 

odpovědi do této kategorie. Celkový počet těchto odpovědí byl 26. 

Neví

Celkem 12 dětí uvedlo, že neví, čeho dalšího se bojí.

Výsledky

Zvíře Člověk Příroda Neznámo Strašidlo Jiné
Nic 
jiného Neví Celkem

Mateřská 
škola 10 2 0 0 8 1 14 9 44

Základní 
škola 22 7 4 5 2 5 12 3 60

Celkem 32 9 4 5 10 6 26 12 104
Tab. 2.11. Počet voleb dalších strachů u dětí z mateřské a základní školy. Hodnoty označují celkový počet 

odpovědí spadající do dané kategorie.

Zvíře Člověk Příroda Neznámo Strašidlo Jiné
Nic 
jiného Neví Celkem

Dívky 17 4 3 4 2 2 12 5 49

Chlapci 15 5 1 1 8 4 14 7 55

Celkem 32 9 4 5 10 6 26 12 104
Tab. 2.12. Počet voleb dalších strachů u dětí z mateřské a základní školy. Hodnoty označují celkový počet 

odpovědí spadající do dané kategorie.

Celkově děti uvedly 104 odpovědí na otázku, čeho dalšího se bojí kromě strašidel. 44 

odpovědí uvedly děti z mateřských škol, 60 děti ze základní školy. Na otázku odpovědělo 

nejvíce dětí volbami, které spadají do kategorie zvíře. Skupina získala 32 voleb z celkového 

počtu 104. 26 dětí uvedlo, že se kromě strašidel ničeho nebojí, 12 dětí odpovědělo, že již neví, 

čeho dalšího by se mohly bát. Kategorie strašidlo obsahuje 10 odpovědí, kategorie lidé 9. 

Následuje skupina jiné s 6 volbami, neznámo s 5 volbami a příroda s 4 odpověďmi.

Nejpočetnější skupinou u dětí z mateřské školy bylo nic jiného (14). Následovaly kategorie 

zvířata (10), neví (9), strašidla (8), lidé (2) a jiné (1).

Nejpočetnější skupinou uváděnou školními dětmi bylo zvíře (22). S odstupem následují 

skupiny nic jiného (12), lidé (7), neznámo (5), příroda (4), neví (3) a strašidla (2).
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Z celkových 104 voleb jich připadá 49 na dívky a 55 na chlapce. Nejčastěji uváděná kategorie 

u dívek byla zvířata (17). 12 dívek uvedlo, že se již ničeho jiného nebojí. Další kategorie jsou 

zastoupeny nízkým počtem voleb: neví obdrželo 5 voleb, lidé 4 volby, neznámo 4, příroda 3, 

strašidla 2 a jiné 2.

Stejně jako u dívek, také u chlapců byly 2 nejpočetněji zastoupené kategorie zvířata (15) a nic 

jiného (14). Třetí nejčastější chlapecká volba byl  nějaký typ strašidla (8). Následovala 

kategorie neví se 7 volbami. Kategorie lidé získala 5 odpovědí, jiné 4, příroda 1 a neznámo 1.

Komentář

Školní děti uvedly výrazně vyšší počet voleb dalších strachů (44/60). Nejvyšší počet voleb 

spadá pod kategorii zvířata. Děti z mateřské školy uvedly odpovědi spadající pod tuto 

kategorii 10 krát, děti ze základní školy uvedly kategorii 22 krát. Z toho vyplývá, že strach ze 

zvířete je častým strachem dětí. Rozdíl v počtu voleb mezi předškolními a školními dětmi 

může být důsledkem jednak vyšší sumy odpovědí od dětí ze školy, jednak větším zaměřením 

starších dětí na reálné hrozby, které často reprezentují právě zvířata (Muris et al. 2000).

Skupinu lidé zvolily 2 děti z mateřské školy a 7 dětí ze školy základní. Strach z lidí a jejich 

profesí není tak rozšířený jako strach ze zvířat, přesto zastupuje velkou část dětských 

odpovědí. Podobně jako u zvířat i zde je větší počet voleb uveden školními dětmi. Důvod 

může být stejný jako u zvířat; člověk také reprezentuje reálné hrozby z možného poškození 

člověka a může tedy být pro starší děti v představách větší hrozbou než pro děti mladší.

Kategorie příroda zahrnuje 4 volby. Všechny tyto volby uvedly děti ze školy. Strach 

z objektů této kategorie není mezi dětmi nejaktuálnější. Kategorie nemá dostatečné množství 

zástupců, abych mohl z rozdílu mezi mladšími a školními dětmi vyvozovat obecné závěry. 

Stejně jako předchozí kategorie i neznámo je tvořeno malým počtem zástupců. Z 5 odpovědí 

nelze vyvozovat větší závěry, nicméně i zde byly všechny volby uvedeny staršími dětmi. 

Absence voleb této kategorie u předškolních dětí může naznačovat, že předškolní děti pracují 

s nižší varietou možných strašidelných či nebezpečných situací. 

Kategorie strašidla je tvořena 10 volbami, přičemž 8 z nich uvedly děti předškolní. I přes 

zadání, že mají uvést, čeho se bojí kromě strašidel, zde děti uvedly další strašidla. Zdá se, že 

toto zjištění podporuje představu o aktuálnosti strachů ze strašidel u (především předškolních) 

dětí.
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Do kategorie jiné bylo zařazeno 6 odpovědí. Především školní děti (5 voleb) uváděly strachy 

nespadající pod žádnou z výše uvedených kategorií, což může značit větší rozdílnost 

aktuálních strachů u školních dětí ve srovnání s dětmi předškolními.

Skupina nic jiného patří k nejvíce zastoupeným (14/12). Velký počet této skupiny u obou tříd 

může být způsoben netypičností otázky, kdy dítě nemá žádné odpovědi připraveny, neboť nad 

otázkou, čeho se bojí, nikdy nepřemýšlelo. Musíme brát v úvahu možnou únavu po 

rozhovoru, kdy dítě již nechtělo dál odpovídat. Možnost, že dítě se opravdu ničeho nebojí je 

nepravděpodobná (viz dotazníková část práce). Obě třídy zastupuje přibližně stejně vysoký 

počet dětí. 

Kategorie neví je podobná předchozí skupině. Tato skupina je zde zastoupena ve vyšší míře 

než u předchozích otázek, což opět upozorňuje na neobvyklost otázky pro děti, případně na 

unavenost respondentů. Většina dětí, která uvedla, že neví, čeho dalšího se bojí, byla 

z mateřské školy. 

Přejdeme-li k rozdílům mezi pohlavími, zjistíme, že jsou u většiny kategorií zanedbatelné. 

Větší rozdíly jsou především u kategorií příroda (3/1), neznámo (4/1) a strašidla (2/8). 

Kategorie příroda a neznámo jsou zastoupeny malým počtem odpovědí, aby se daly z těchto 

rozdílů vyvozovat obecné závěry.

V průběhu rozhovoru jsem nevyčerpal všechny možné otázky týkající se strašidel. Mohly by 

následovat dotazy na možnou obranu proti strašidlům, zda již děti někdy strašidlo viděly 

apod.
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3.3 Shrnutí výsledků

3.3.1 Dotazníková část

Výsledky rozhovorové části práce naznačují, že nejintenzivnějšími strachy u dětí mezi 3 a 9 

lety jsou strachy z nebezpečných zvířat, ztracení se, lupičů, strašidel a zbraní. Zaměřím-li se 

na předškolní věk, děti uvedly nejsilnější reakce při strachu z nebezpečného zvířete, ztracení 

se, strašidla, bubáka pod postelí, lupiče, zbraně a ostrého předmětu. Vzhledem k intenzitě 

strachu ze strašidel můžeme potvrdit hypotézu H4, že strach ze strašidel patří mezi 

nejintenzivnější dětské strachy a to především u dětí předškolního věku, které tuto tezi 

podporují vysokým hodnocením strachu z bubáka pod postelí. Výzkum potvrdil výsledky 

předchozích studií, že strach ze zvířat je jedním z nejintenzivnějších strachů mladších dětí. 

Zjistil jsem, že strach z nebezpečných zvířat je výrazněji intenzivnější než zbylé strachy. 

Vysoký strach ze ztracení se může souviset s vysokou závislostí dětí na rodičích, kdy si děti 

uvědomují svojí nesamostatnost (Lahikainen et al. 2003). Nenalezl jsem statisticky významný 

rozdíl v hodnotách intenzity tohoto strachu mezi předškolními a školními dětmi; je otázkou, 

zda by u starších dětí strach ze ztracení klesal. Poměrně překvapivé je zjištění vysokého 

strachu ze zbraní a ostrých předmětů, které se v předchozích výzkumech neobjevovaly mezi

pro děti nejstrašidelnějšími objekty. Vysoký strach z těchto předmětů může souviset se 

strachem ze zranění se, které tyto objekty mohou zastupovat. Nejsilnějšími strachy u školních 

dětí byly strachy z nebezpečných zvířat, ztracení se, lupiče a zbraně. Strach ze strašidel 

obdržel z hlediska průměrné hodnoty jeho intenzity u starších dětí 5. místo.

Statisticky význmaný rozdíl mezi staršími a mladšími dětmi byl zjištěn u strachů ze strašidla, 

ostrého předmětu, pobytu sám doma a z bubáka pod postelí. Mohu potvrdit hypotézu H1, 

která tvrdí, že strach ze strašidel je u dětí mladšího školního věku nižší než u dětí 

předškolního věku. Pokles strachu z imaginárních bytostí je v souladu s dosud 

publikovanými výzkumy (Gullone 2000). Pokles strachu z pobytu sám doma naznačuje vyšší 

samostatnost starších dětí, ta však není potvrzena rozdílem ve strachu ze ztracení se. Nižší 

strach z ostrého předmětu může vycházet z vyšší manuální obratnosti s předměty a z nárůstu 

výskytu činností, kdy dítě pomáhá svým rodičům. Takto se může dostat do přímého kontaktu 

s ostrými předměty, popřípadě se s nimi může učit přímo zacházet (Langmeier a Krejčířová 

2007). Vzhledem ke statisticky významnému snížení intenzity strachů u dětí mladšího 

školního věku a vzhledem k tomu, že celkový aritmetický průměr strachů školních dětí byl u 

všech jeho typů (s výjimkou lupiče) nižší než průměr uvedený předškolními dětmi, mohu

potvrdit hypotézu H2, tedy že děti mladšího školního věku uvádí nižší intenzitu strachů 
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než děti předškolního věku. Mírný nárůst aritmetického průměru u starších dětí jsem nalezl 

pouze u strachu z lupičů. Tento nárůst může být důsledkem tendence dětí nahrazovat obsahy 

svých strachů možnými reálnými nebezpečími, tedy v tomto případě nahrazovat strašidla 

lupiči (Bacus 2007). Větší zaměření starších dětí na reálná nebezpečí by potvrzovala také 

průměrná intenzita jimi ohodnocovaného strachu ze zbraní; u školních dětí se strach ze zbraní 

zařadil mezi 5 nejintenzivnějších strachů, což podporuje vzrůstající strach ze zranění u 

starších dětí. 

Přejdeme-li k rozdílům ve výsledcích intenzity strachů podle pohlaví, zjistíme, že dívky 

uvedly nejvyšší míru strachu u nebezpečeného zvířete, lupiče, ztracení se, zbraně, strašidla a 

ostrého předmětu. Nejvyšší hodnota intenzity strachu u chlapců byla zjištěna u kategorií 

nebezpečné zvíře, ztracení se, strašidlo, lupič. První pětici uzavírá strach ze tmy, který však 

již nepřesahuje hranici intenzity 2. Statisticky významný rozdíl byl mezi třídami zjištěn u 

intenzity strachů z nebezpečné zvířete, pavouka pod postelí, ostrého předmětu, lupiče, zbraně. 

Všechny výše uvedené strachy získaly vyšší ohodnocení intenzity strachu u dívek. Zatímco 

rozdíl u strachu z pavouka odpovídá minulým výzkumům (Gullone 2000; Gullone a King 

1993), zbývající rozdíly nebyly mezi chlapci a dívkami ve výzkumech, které jsem nalezl,

dříve zjištěny. Je zajímavé, že ačkoli se liší síla strachu u pavouka pod postelí, rozdíl intenzity 

strachu z odpor budícího zvířete (mezi které lze zařadit také pavouka) je u obou skupin 

minimální. Z pohledu teorie genderu by tento rozdíl mohl být vysvětlen nízým věkem dětí, 

kdy stále nemají přesně vymezené typické dívčí strachy. Nižší strach u chlapců 

z nebezpečných zvířat a lupičů by bylo možné vysvětlit genderovými rozdíly, kdy jsou 

chlapci považováni za odvážnější a obranyschopnější, což může ovlivnit jejich představu o 

adekvátní míře strachu z reálných nebezpečí (Janošová 2008). Rozdíl tříd u velikosti strachů 

ze zbraní a ostrých předmětů lze vysvětlit větší obeznámeností chlapců s hračkami 

znázorňující tyto objekty (Janošová 2008). Ostré předměty se navíc mohou častěji používat 

při pracích s otcem, u kterých mohou chlapci asistovat (je otázkou, zda dívky takto 

nepomáhají při vaření, kde se mohou ostré předměty také objevovat) (Janošová 2008). 

Vzhledem k výše uvedeným statisticky významným rozdílům u intenzity z 5 strachů a 

k celkovým aritmetickým průměrům intenzity strachů, které byly u chlapců v 15 ze 17 

případů nižší než u dívek (vyšší průměr u chlapců byl zjištěn u strachu ze stršidel a tmy) lze 

pokládat hypotézu H3, která tvdí, že dívky uvádí vyšší míru intenzity strachů než 

chlapci, za platnou. Výsledky jsou v souladu se staršími daty uvádějícími rozdíly v intenzitě 

strachů mezi dívkami a chlapci (Gullone 2000).
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Data získaná od příbuzných vypovídají o odpovídající představě o silných straších svých dětí. 

4 z 5 nejintenzivnějších strachů byly u dětí a u příbuzných stejné (nebezpečné zvíře, ztracení 

se, strašidlo, lupič). Představa nejintenzivnějších strachů u dětí i rodičů je ve velké míře 

shodná. Velikost intenzity strachu ze strašidel uváděných příbuznými naznačuje, že příbuzní 

vnímají význam strachu ze strašidel u dětí a přikládají mu ve srovnání s dalšími strachy 

přiměřenou váhu. Příbuzní a děti se liší v intenzitě uváděných strachů, kdy příbuzní u 

většiny strachů podhodnotili na rozdíl od dětí jejich sílu. Statisticky významný rozdíl byl 

zjištěn u intenzity strachů z nebezpečného zvířete, tmy, ztracení se, ohně, strašidla, vody, 

ostrého předmětu, lupiče, bubáka pod postelí, divného člověka, vysoké výšky a zbraně. U 

všech z výše uvedených rozdílů byla vyšší velikost strachu zjištěna u dětí. Rozdíl nebyl 

zjištěn u strachů z pavouka pod postelí, strašidelného filmu, lékaře, pobytu sám doma a odpor 

budícího zvířete. Z výsledků vyplývá, že rodiče podhodnocují velikost strachů u dětí a 

nepřipouští si dostatečně jejich sílu. Výjimkou jsou strachy z pavouka pod postelí a z odpor 

budících zvířat, u kterých je hodnota celkového aritmetického průměru intenzity strachu vyšší 

u příbuzných než u dětí. Důvodem tohoto předpokladu vysoké intenzity strachu může být to, 

že pokud jsou příbuzní v přímém kontaktu s dětmi, tak u nich mohou vídat reakce na tyto 

podněty častěji než na jiné. V takovém případě příbuzným strach z pavouků a jiných 

odporných zvířat může připadat typičtější a intenzivnější než strach z jiných objektů.  

Při porovnání síly strachů u příbuzných předškolních a školních dětí byl zjištěn statisticky 

významný rozdíl pouze u strachu ze zbraně. Vyplývá z toho, že příbuzní pravděpodobně

nevnímají rozdíly v prožívání strachu u dětí a nejspíše je berou v období mezi 4. a 9. rokem 

v jisté míře (s výjimkou strachu ze zbraní) jako konstantní.

Při porovnání intenzity strachů mezi příbuznými chlapců a dívek se objevily větší 

diskrepance. Výše aritmetického průměru intenzity strachů byl u všech strachů kromě tmy a 

ztracení se vyšší u příbuzných dívek než u příbuzných chlapců. Statisticky významný rozdíl 

byl nalezen u strachů z pavouka pod postelí, ohně, ostrého předmětu, lupiče, divného člověka 

a odpor budícího zvířete, kdy vyšší síla strachu byla zjištěna u všech výše uvedených strachů 

u příbuzných dívek. Předpokládaný nižší strach z lupiče a divného člověka může vycházet 

z genderového předpokladu, že chlapci jsou odvážnější a agresivnější (Vágnerová 2008), což 

jim umožnuje lépe se bránit proti nebezpečným lidem. Nižší míra intenzity strachu z ostrých 

předmětů může být důsledkem předpokladu větší chlapecké šikovnosti a tvůrčího nadání 

(Vágnerová 2008). Větší strach z pavouka pod postelí nebo odpor budících zvířat podpoří 

výsledky výzkumu Gullone a Kinga, kteří zjistili větší míru strachu u dívek u strachu z krys, 
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pavouků, hadů a myší (1993). Vyšší strach z pavouků pod postelí byl prokázán také u dívek 

v tomto výzkumu. Představu o vyšším strachu dívek z pavouků, myší, brouků a jiných 

odporných zvířat mají také jejich příbuzní. Shrneme-li poznatky, můžeme podle teorie 

genderu předpokládat, že genderové představy typických vlastností pro chlapce a dívky se u 

příbuzných promítají do osobností dětí v jejich rodině a tímto způsobem také ovlivňují 

představy příbuzných o velikosti dětských strachů.

3.3.2 Rozhovorová část

Předškolní děti uvedly v rozhovoru celkem 104 strašidel, školní děti 118. Nejčastěji 

zmiňovanými strašidly u předškolních dětí byli nehmotní nemrtví, následovaní čerty a 

s odstupem hmotnými nemrtvými, čarodějnicemi, zvířaty a hodnými strašidly. Nejčastěji 

uváděnými strašidly u školních dětí byli zástupci kategorií nehmotní nemrtví, hmotní nemrtví

a monstra. Velký počet zástupců byl zjištěn také u kategorie lidová strašidla. Znatelný propad 

v četnosti zmiňování byl zjištěn u čertů, hodných strašidel a čarodějnic. Shrneme-li data, 

můžeme konstatovat, že duchové a jiné nehmotné entity jsou nejčastěji zmiňovanými strašidly 

u dětí. Hmotní nemrtví jsou u mladších dětí zmiňovány poměrně často, avšak u dětí ze 

základní školy jejich počet stoupne natolik, že se stávají druhou nejpočetnější skupinou. 

Strach ze záhrobních strašidel je jedním z prapůvodních strachů, zástupci těchto strašidel patří 

mezi nejstareji zmiňované imaginární bytosti v ldských písemnosteh (Lecouteux 1997).  

Jejich zastoupení v dětské imaginaci by tomuto vlivu na lidskou kulturu odpovídalo. Navíc 

pokud bych se rozhodl spojit kategorie nehmotní nemrtví a hmotní nemrtví do skupiny, jež by 

zahrnovala veškerá záhrobní strašidla, byla by tato kategorie nejpočetnější s velkou rezervou, 

což znovu potvrzeuje velký vliv navrátilců, revenantů a duchů v dětské imaginaci na oblast 

strašidel. 

Nárůst počtu hmotných nemrtvých (a monster jak uvádím níže) u starších dětí může indikovat 

jejich větší zaměřenost na děsivá strašidla. Zatímco nehmotní nemrtví bývají zobrazováni 

jako průhledné entity, u kterých si těžko dokážeme představit, že nás fyzicky napadnou, 

nemrtví hmotní a monstra již představují fyzickou hrozbu. Předpokládám, že školní děti 

uvádějí častěji tyto typy strašidel, neboť jsou svojí hmotností a děsivostí bližší našemu 

reálnému světu. U strachu z hmotných nemrtvých a monster se již mohou objevovat 

strašidelné atributy, které jsou typické pro strach z lupičů, teroristů apod. (např. právě

představa fyzické hrozby), avšak stále jsou zamaskovaná za postavami strašidel. Na základě 

těchto předpokladů soudím, že děsivá hmotná strašidla představují mezistupeň mezi 

neurčitým strachem z duchů a strachem z reálných nebezpečí, jako jsou například lupiči. 
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Počet čertů byl vysoký u třídy předškolních dětí. Početnost skupiny může souviset 

s významem svátku svatého Mikuláše, v jehož předvečer děti potkávají skutečného čerta. 

Musíme vzít v úvahu čas získávání dat; je pravděpodobné, že by zastoupení čertů bylo vyšší u 

obou tříd, proběhl-li by sběr dat v podzimních či zimních měsících, tedy v obobí blízkým 

svátku sv. Mikuláše. Pokles četnosti čertů u dětí mladšího školního věku může souviset s větší 

obeznámeností se svátkem a uvědoměním si použitých maškar. 

Zajímavý je nárůst počtu strašidel u kategorie monstra u starších dětí. Tento nárůst může, 

kromě zvýšené reálnosti těchto strašidel, souviset s vyšší oblibou her na počítači (Vágnerová 

2008) a sledování televize u starších dětí, kde se monstra mohou objevovat (Platts 2013). 

Významný je také velký nárůst počtu lidových strašidel u starších dětí. Je otázkou, čím je 

tento nárůst způsoben a zda by se rozdíl v počtu voleb mezi třídami objevil i u dalších 

výzkumů.

Počet strašidel u chlapců a dívek byl u většiny tříd vyrovnaný, větší rozdíl byl zjištěn u skupin 

hmotní nemrtví, kterou častěji volili chlapci, a zvířata, jejíž zastoupení bylo vyšší u dívek.

Jako nejděsivější strašidlo byla nejčastěji u předškolních dětí uvedena bytost patřící do 

kategorie nehmotní nemrtví a následně do kategorie čerti. U školních dětí byla 

nejstrašidelnější strašidla uváděna mnohem rovnoměrněji,  6-7 zástupců měly kategorie čerti, 

nehmotní nemrtví, hmotní nemrtví, monstra, zvířata a lidová strašidla. Zatímco nejvyšší 

strach u předškolních dětí vzbuzují duchové a čerti, u školních dětí nebyla nalezena 

nepopiratelně nejstrašidelnější skupina. 

Mezi dívkami a chlapci nebyl zjištěn vysoký rozdíl mezi skupinami.

Počet míst, kde se mohou nejstrašidelnější strašidla nacházet, uvedených předškolními dětmi 

byl 58, školní děti míst uvedly 89. Zdá se, že starší děti mají obsáhlejší představu o možných 

úkrytech strašidel. Předškolní děti nejčastěji volily místa spadající pod kategorii peklo, vysoký 

počet zástupců měly také kategorie strašidelná místa, venkovní místa, domov a média. U 

školních dětí se znatelně zvýšil počet venkovních a strašidelných míst a světových lokací. 

Vysoké zastoupení kategorie peklo u mladších dětí souvisí s vysokým počtem čertů jako 

nejstrašidelnějších imaginárních bytostí. Vysoký počet venkovních a strašidelných míst u 

obou skupin poukazuje na umisťování strašidel do odlehlých oblastí, daleko od běžného 

obydlí lidí. To však neznamená, že se strašidla podle dětí nemohou vyskytnout i doma, jak 

naznačuje celkový počet 17 voleb u kategorie domov.
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Přejdeme-li k rozdělení voleb podle pohlaví, dívky uvedly celkem 62 míst, chlapci 85. Rozdíl 

byl patrný u kategorií venkovní místa, strašidelná místa a média. Je otázkou, z jakého důvodu 

chlapci uváděli vyšší počet těchto míst. Vysvětlením této větší obeznámenosti s výskytem 

strašidel může být větší obliba chlapců ve hraní počítačových her (Griffiths 1997), kde se 

mohou objevovat témata související se strašidly. Hrají-li chlapci častěji na počítači, mohou 

tak získat více informací o typických obydlích strašidel, které se ve hrách často vyskytují jako 

nepřátelé (Platts 2013). Prostřednictvímm toho mohou častěji uvádět místa, kde se strašidla ve 

hrách vyskytují. 

Při zjišťování odpovědí na otázku, co by s dětmi strašidlo udělalo, uvedly děti předškolního 

věku 52 možných reakcí, děti mladšího školního věku uvedly reakcí 48. Nejpočetněji 

zastoupené kategorie u předškolních dětí byly ukradnutí, snězení a zranění. U školních dětí 

významně stoupl počet zranění, naopak klesl počet ukradnutí a o něco méně také počet 

snězení. Vysoce zastoupená představa předškolních dětí, že je strašidlo ukradne a odnese od 

rodičů nejspíše souvisí s dětským strachem ze separace od rodičů (Muris et al. 1997). Menší 

zastoupení strachu z ukradnutí u školních dětí může znamenat snížení aktuálnosti strachu ze 

ztráty rodičů (což nebylo prokázáno v dotazníkové části práce, kde strach ze ztracení se

zůstává u školních dětí konstantní). Nárůst představ o možném zranění způsobeným 

strašidlem u starších dětí může souviset s objevováním se nového strachu u školních dětí –

strachu ze zranění (Gullone 2000; Muris et al. 2000). Aktuálnost strachu ze zranění 

v imaginaci dětí se může promítat do představ zranění od strašidla. Tento strach ze zranění 

demonstruje větší zaměření starších dětí na reálné nebezpečí. Zůstává otázkou, kde pramení 

dětské představy o snězení. Pokles jejich počtu u starších dětí může představovat paralelu se 

vzrůstající intenzitou reálných strachů u dětí. Starší děti již nemohou předpokládat, že je 

někdo v reálném životě sní. Nejspíš proto v takové míře nepředpokládají takovou reakci ani u 

strašidel.

Znatelnější rozdíly mezi dívkami a chlapci nebyly v této oblasti zjištěny.

V případě reakcí dítěte na potkání se se strašidlem uvedly předškolní děti 45 odpovědí, školní 

děti 47. Nejpočetněji zastoupené kategorie u předškolních dětí byly útěk a útok. Velká část 

dětí uvedla, že neví, jak by reagovala. U školních dětí se v porovnání s dětmi předškolními 

navýšil počet útěkových a schovávacích reakcí. Naopak se snížil počet agresivně 

motivovaného jednání. To může nasvědčovat tomu, že starší děti si více uvědomují rizika při 

setkání s reálným nebezpečným podnětem. Mladší děti mají naopak větší sklon k aktivnímu 

bránění se strašidlu, což může souviset s vyšší tendencí mladších dětí ovlivňovat svůj strach 
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prostřednictvím magického myšlení (např. představením si, že si vyvolá v případě potřeby 

meč, kterým se ochrání) (Sayfan a Lagattuta 2009). Z údajů vyplývá, že děti v případě 

teoretického setkání se strašidlem volí nejčastěji behaviorálně únikové reakce, což odpovídá 

dřívějším výzkumům (Sayfan a Lagattuta 2009).

Počet voleb reakcí strašidlel byl u dívek i chlapců shodný (46). Větší rozdíly byly mezi 

třídami dívek a chlapců zjištěny u kategorií schování se a útok, přičemž obě skupiny měly 

vyšší zastoupení u chlapců. Vyšší zastoupení reakcí u kategorie útok potvrzuje předchozí

zjištění, že chlapci volí častěji než dívky v reakci na nebezpečí přibližovací strategie (Sayfan a 

Lagattuta 2009). 

Na otázku, čeho dalšího se dítě bojí kromě strašidel, uvedly předškolní děti 44 odpovědí, 

školní děti 60. Nejčastější odpovědí dětí z mateřské školy bylo, že se ničeho jiného nebojí. 

Větší zastoupení mají také kategorie zvířata nebo strašidla. Velký počet dětí uvedlo, že neví, 

čeho dalšího se bojí. U školních dětí jsou nejpočetnějšími skupinami zvířata, nic jiného a 

s odstupem lidé. Větší zastoupení kategorie zvířata a lidé u školních dětí odpovídá 

předpokládanému nárůstu strachu z reálných objektů. Vyšší počet voleb strašidel u 

předškolních dětí naznačuje významný vliv strašidel na dětské strachy. Vysoké zastoupení 

kategorií nic jiného u obou tříd a neví u předškolních dětí může souviset s délkou rozhovoru, 

kdy děti již nemusely být dostatčně soustředěné pro zamyšlení se nad danou otázkou. 
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3.4 Diskuze - limitace

Ve své práci jsem nevyužil všech získaných dat. Děti mi kromě uvedení strašidla, kterého se 

nejvíc bojí, v rozhovorové části výzkumu dané strašidlo také nakreslily. Pro velké množství 

dat jsem tyto kresby nezahrnul do interpretace dat. Podobně jsem neanalyzoval informace o 

strašidlech, které vyplynuly během rozhovoru s dítětem, jako např. popisy, jak strašidlo 

vypadá, kdy se daného strašidla dítě začalo bát apod. Pro větší celistvost práce jsem 

nepracoval s odpovědmi několika příbuzných, kteří prostřednictvím dotazníku uvedli další 

strachy, kterých se dítě bojí. Tato data je možné použít v následujících výzkumech.

Dotazníkové šetření použité v dotazníkové části výzkumu čítá několik limitací. Primárně byl 

využit pro škálování poměrně málo početný vzorek respondentů. Pro potvrzení mnou 

uvedených dat by bylo třeba zopakovat výzkum s jejich větším počtem.

Sběr dat při dotazníkovým šetření u dětí mohl být ovlivněn jeho návazností na rozhovor o 

strašidlech (viz rozhovorová část výzumu). Témata rozhovoru mohly u dětí podnítit časově 

omezený strach ze strašidel a tím zvýšit jeho intenzitu při následném škálování. Nemůžeme 

zamítnout ani možné celkové krátkodobé zvýšení úzkostnosti po proběhlém rozhovoru. Pro 

potvrzení dat by bylo záhodno provést samostatné škálování strachů, kde by se projevilo, zda 

rozhovor skutečně určitým způsobem ovlivnil odpovědi dítěte při škálování. 

Další možné ovlivnění výsledných dat mohlo vzniknout z prezentace kartiček s vyobrazenými 

objekty strachů. Je možné, že aspekty vyobrazené na určitých kartičkách (např. nápadně velké 

zuby u strachu z nebezpečného zvířete) mohly u dětí podnítit větší prožívání strachu z daného 

objektu. Pro zjištění vlivu tohoto faktoru by bylo třeba zopakovat výzkum s odlišnou sadou 

karet. Avšak i přesto nemůžeme předpokládat naprosté vyloučení tohoto rizika. 

Zdrojem větší rozdílnosti intenzit strachů uváděných dětmi a příbuznými mohlo být odlišné 

získávání dat od obou tříd. Zatímco děti měly k dispozici sadu barevných strachy 

reprezentujících obrázků a byly motivovány k proceduře mou přítomností, příbuzní 

vyplňovali škály prostřednictvím dotazníku, přičemž nemůžu zaručit vysokou míru jejich 

motivace. Snížení rozdílů vzniklých rozdílným škálováním výsledků by se mohlo dosáhnout 

přiřazením stejných obrázků, jaké měly k dispozici děti, k dotazníkům pro příbuzné.  Tato 

větší názornost by mohla snížit rozdílnost v představování si jednotlivých strachů.

Limitací práce je také počet mnou vybraných strachů. Množství hypotetických strachů u dětí 

je velké a můj výběr zahrnul pouze jeho malý výsek. Pro další výzkum strachu u dětí by bylo 

záhodno rozšířit zkoumanou paletu strachů o další objekty. Mezi další strachy, které mohou 
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být u dětí aktuální a jejichž intenzitu by bylo vhodné zjistit, bych zahrnul strach ze zranění se, 

z nemoci, případně z bouřek. 

Limitací rozhovorové části výzkumu je opět poměrně nízký počet respondentů. Z toho 

důvodu jsou některé kategorie obsazeny nízkým počtem voleb pro vyvozování obecnějších 

závěrů. Pro potvrzení některých z mnou uvedených tvrzení by bylo potřeba zopakovat 

výzkum s vyšším počtem respondentů.

Výsledky mohly být ovlivněny místem sběru dat. Rozhovory s dětmi z mateřské školy jsem 

vedl v místnosti společné všem dětem. I když mi byl vymezen prostor pro rozhovory u 

dětského stolu, který byl stranou od ostatních hrajících si dětí, mohli být respondenti částečně 

rušeni zvuky okolí. Sám jsem však toho dojmu nenabyl. Rozhovor s školními dětmi probíhal 

během vyučovací hodiny na chodbě. Je možné, že soustředění žáků bylo narušeno jejich 

postupným vybíháním ze třídy v průběhu výuky. Žáci tak mohli do určité míry přemýšlet 

spíše nad školními úlohami než nad mými otázkami. Žáci v průběhu sběru dat nepsali žádnou 

písemnou práci; nebyl zde přítomen žádný větší stresor. U žáků jsem pozoroval adekvátní 

míru soustředěnosti po celou dobu průběhu sběru dat.

Děti mohlo v průběhu rozhovoru vyvést z míry mé průběžné zapisování na papír. Tento 

deficit by se mohl v příštím výzkumu odstranit pořízením zvukového záznamu. Náročnost 

administrace velkého počtu dat by však poté byla významně vyšší.

Na můj výzkum se může navázat výzkumy využívající kvalitativněji zaměřené metody. 

Prostřednictvím rozhovorů by bylo možné zjistit, jaké jsou typické rysy strašidel v jejich 

vzhledu a chování. Kvalitativní výzkum by umožňoval zjistit důvody vzniku strachu ze 

strašidel z pohledu dítěte, důvody předpokládaných reakcí strašidel, případně důvody

umístění strašidel na uvedená místa. Kvalitativním výzkumem by bylo možné také analyzovat 

dětské kresby a zjistit dětské představy o strašidlech prostřednictvím jejich výtvarným 

ztvárněním.  
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4 Závěr

Ve své práci jsem si vytyčil cíl zmapovat představy dětí předškolního a mladšího školního 

věku o strašidlech, zjistit nejběžnější dětská strašidla a získat o nich bližší informace. Dále 

jsem chtěl zjistit velikost strachu ze strašidel v porovnání s ostatními dětskými strachy a 

předpokládanou velikost strachů u dětí podle příbuzných. Pro dotazníkovou část své práce 

jsem si vytyčil 4 hypotézy, které byly následně prokázány. Zjistil jsem, že strach ze strašidel 

patří mezi nejintenzivnější dětské strachy, avšak s věkem tato intenzita klesá. Jako další 

intenzivní strachy byly u dětí zjištěny strachy z nebezpečných zvířat, ze ztracení se, z lupičů, 

zbraní a ostrých předmětů. Potvrdila se klesající tendence intenzity strachů s rostoucím 

věkem. Dále byly zjištěny rozdíly ve velikostech strachů u dívek a chlapců. Předpokládaná 

intenzita strachů dětí podle příbuzných byla ve většině případů podhodnocena, avšak výběr 

nejintenzivnějších strachů byl takřka totožný se strachy uvedenými dětmi. 

V rozhovorové části výzkumu jsem zjistil, která strašidla jsou v dětských představách 

nejběžnější a kterých se nejvíce bojí. Následně jsem uvedl, kde by bylo možné podle dětí 

strašidla potkat, jak by děti nejspíše při setkáním se strašidlem reagovaly a jak by z pohledu 

dětí reagovala strašidla. Konečně jsem uvedl dětské volby strachů, kterých se bojí kromě 

strašidel. Zjistil jsem, že nejčastějším strašidlem v imaginaci dětí jsou duchové. U 

předškolních dětí následují čerti, u dětí mladšího školního věku hmotní nemrtví. 

Nejstrašidelnější imaginární bytosti jsou pro předškolní děti nehmotní nemrtví a čerti, u dětí 

mladšího školního věku jsou volby nejstrašidelnějších strašidel rozloženy rovnoměrně mezi 6 

kategorií strašidel. U míst, kde by se mohlo strašidla vyskytovat byly nejčistěji zmiňovány 

odlehlé venkovní oblasti, strašidelná místa případně peklo. U odpovědí školních dětí jsem 

zjistil větší dětské zaměření na strachy z reálných hrozeb. 

Výzkum splnil úvodem vytyčené cíle a poodhalil význam strašidel pro děti a jejich představy 

v dětské imaginaci. Na získaná data lze navázat dalšími výzkumy, které by dále rozšiřovaly 

poznatky o podobách a  významu strašidel v dětské imaginaci. Nabízí se možnost rozšířit 

rozhovor o další otázky, například zda podle dětí existuje obrana proti strašidlu, zda se již ony 

nebo některý z jejich kamarádu setkal se strašidlem apod. Také navrhuji rozšířit třídy dětí o 

střední školní věk a zjistit, zda opravdu velikost strachu ze strašidel v tomto období klesá 

takřka na minimum.

Data získaná z dotazníkové části práce představují základ pro další možné výzkumy, které se 

mohou zaměřit nejen na objasnění vlivu strašidel, ale také na zjištění celkového vývoje 
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strachu u dětí. Kvantitativní výzkum použitý v práci lze zopakovat s vyšším počtem dětí pro 

potvrzení či vyvrácení některých z tezí uvedených v textu. Další výzkum může přidat do 

seznamu strachů další objekty, jako například strach ze zranění, z nemoci či ze smrti, jež 

nebyly v mé práci využity. Dále se může navázat na zjištěné rozdíly mezi představami 

intenzity strachů u příbuzných a intenzity uváděných samotnými dětmi. Kromě zvýšení počtu 

respondentů by bylo možné rozdělit příbuzné na muže a ženy a následně porovnat, zda se 

předpokládaná intenzita dětských strachů mezi nimi liší.

Krom toho mohou výsledky práce podpořit zájem o témata vlivu strašidel v dětské imaginaci 

či vývoje strachů v období předškolního a mladšího školního věku. 
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Příloha 1

Dobrý den,

chtěl bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká dětské fantazie - strachu. Jmenuji 

se Martin Brummer a jsem studentem druhého ročníku bakalářského studia Psychologie a speciální 

pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Následující dotazník je součástí mé 

připravované bakalářské práce, se kterou mám v plánu zmapovat dětská strašidla a zařadit je mezi 

ostatní dětské strachy. Kromě dotazníku bude výzkum obsahovat krátký rozhovor s dítětem na téma 

nadpřirozených bytostí a kresbu strašidla. Dotazník je anonymní; poté co dotazník přiřadím k obrázku 

strašidla Vašeho dítěte, nahradím jména kódem.

Pokyny k vyplňování:

Zakroužkujte prosím předpokládanou velikost strachu Vašeho dítěte z následujících položek. Nad 

odpovědí se dlouho nerozmýšlejte a nebudete-li si jist/a odpovědí, zaškrtněte číslo, které Vám 

připadá nejvíce vhodné. Čísla v dotazníku představují  velikost strachu:

0 –nebojí se    1 – mírné obavy, nepříjemný pocit    2 – bojí se    

3 – velmi se bojí    4 – je z dané věci vyděšené, snaží se jí intenzivně vyhýbat

Jak hodně se Vaše dítě bojí (zakroužkujte vždy pouze jedno číslo): 

Strašidla                                                                                                  0              1              2              3              4

Které strašidlo to je? (pokud víte)

Tmy                                                                                                         0              1              2              3              4

Ztracení se (v lese, v davu, v obchodním domě apod.)                 0              1              2              3              4

Nebezpečného zvířete (hada, žraloka apod.)                                  0              1              2              3              4

Kterého takového zvířete se nejvíce bojí? (pokud víte)

Pavouka pod postelí                                                                             0              1             2              3              4

Ohně                                                                                                       0              1              2              3              4
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Vody (topení se, velké hloubky apod.)                                              0              1              2              3              4

Lupiče                                                                                                      0              1              2              3              4

Strašidelné pohádky, filmu                                                                 0              1              2              3              4

Zbraní (pistolí, samopalů apod.)                                                        0              1              2              3              4

„Odporného“ zvířete (pavouka, myši, brouka apod.)                    0              1              2              3              4

Kterého takového zvířete se nejvíce bojí? (pokud víte)

Lékaře  (zubaře, očkování apod.)                                                       0              1              2              3              4

Pobytu sám doma                                                                                 0              1             2              3              4

Bubáka pod postelí                                                                               0              1              2              3              4

Divného člověka (cizinec, bezdomovec, narkoman apod.)         0                1              2              3              4

Vysoké výšky                                                                                          0              1              2              3              4

Ostrých předmětů (nožů, sekáčků apod.)                                        0              1              2              3              4

                                                           

Napadají-li Vás další možné strachy Vašeho dítěte, zapište je prosím a ohodnoťte:

0              1              2              3              4

0              1              2              3              4

0              1              2              3              4

0              1              2              3              4

0              1              2              3              4

0              1              2              3              4

0              1              2              3              4

Zakroužkujte prosím, zda jste matka/otec/prarodič/jiný příbuzný (napište který):...............................

Jméno dítěte:..............................................

Práci bych rád dokončil do května příštího roku. Pokud mi na níže uvedenou e-mailovou adresu 

pošlete Váš kontaktní e-mail, rád Vám ji poskytnu v elektronické podobě.

V případě jakéhokoli dotazu, kontektujte mě přes e-mailovou adresu: martin.brummer@seznam.cz

Děkuji za Váš čas!                                                                                                                      

Martin Brummer
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