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1. ÚVOD 

V bakalářské práci jsem se zaměřila na pohádku jako sociokulturní produkt, jenž má 

nepopíratelně psychologický vliv zejména na děti v předškolním věku. Pohádka zastává roli 

jednoho z hlavních fenoménů dětského prožívání světa, působí normativně, neboť v určité 

schematizované podobě poskytuje obraz o genderově strukturované realitě. Dětské vnímání je 

pod vlivem několika faktorů primárně nastaveno na přijímání podnětů, jež zapadají do známého 

světa. 

Práce je rozčleněna do dvou hlavních částí, části teoretické a empirické. Teoretická část 

se dále větví do čtyř klíčových oblastí, které zahrnují nejprve uvedení do tématu, následně pak 

předkládají informace týkající se problematiky relevantní pro výzkumné cíle a empirickou část 

obecně. Prostřednictvím jednotlivých kapitol teoretického základu je čtenáři umožněno bližší 

seznámení s okruhem problémů vztahujícího se k tématu práce. 

První kapitola je věnována pohádkám jako žánru. Pojednává o obecných zákonitostech, 

které jsou pro pohádkové příběhy typické, a díky kterým je příběh pro děti snadno uchopitelný. 

Následuje podkapitola o významech a funkcích, v níž je sledován socializační vliv pohádek na 

děti a zároveň o něco více zdůrazněn význam psychologický. Zde se prolínají dva hlavní 

názorové proudy na toto téma, jimiž je psychoanalytická tradice a sociokulturní přístup. Pasáž 

věnována odmítání pohádek přibližuje spory v názorech několika odborníků v oblasti působení 

pohádek na dětskou psychiku. Jak bude následně uvedeno, žádný literární žánr využívaný při 

výchově nezpůsoboval takovou rozporuplnost jako právě pohádky. 

Druhá kapitola pojednává o pohádce v kontextu předškolního období, kde je vyzdvižena 

jako jeden z důležitých socializačních činitelů. Prostor je věnován jak charakteristice 

předškolního věku obecně, tak důležitým aspektům kognitivního vývoje, kdy se jako dominanta 

uplatňuje fantazie a magické myšlení. Součástí druhé kapitoly je dále podkapitolka vztahující se 

k identifikaci s hlavními postavami. Tato pasáž je velice důležitá zejména z hlediska analýzy 

sesbíraných dat v empirické části. 

V momentě, kdy poznatky o pohádkách v kontextu předškolního období jsou zmíněny, se 

pozornost přesouvá na oblast věnující se problematice genderové socializace. Zásadní součást 

kapitoly představuje podkapitola věnující se genderovým stereotypům, neboť jak bude dále 

patrné v poslední velké oblasti teoretické části, nejrůznější výzkumy přináší doklady o tom, že 

pohádky jsou z genderového hlediska velmi zatížené. 
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Druhou hlavní částí práce je empirická část, která je založena na terénním výzkumu. Tato 

část je uvedena výzkumnými cíly. Hlavním cílem práce bylo porovnání forem přijetí a nepřijetí 

genderově netradičních pohádek u dvou skupin dětí v předškolním věku, přičemž jsem 

porovnávala skupinu dětí, která mne zná jako lektorku kroužku anglického jazyka, a skupinu 

dětí, které se mnou nikdy nepřišly do styku. Klíčovým předpokladem k následným zjištěním byl 

fakt, že přítomnost známé osoby usnadní přijetí nestandardního obsahu. Následující kapitoly se 

zabývají výzkumným souborem, postupem sběru dat a metodami zpracování. Samotná 

prezentace dat je rozčleněna do několika kapitol dle obsahu analýzy. V závěrečné diskuzi se pak 

snažím o shrnutí výsledků zjištěných na základě prezentovaného výzkumu a o případné 

porovnání s ohledem na poznatky v teoretické části. Zároveň upozorňuji na možné limity 

provedeného výzkumu a uvádím případná doporučení pro následující výzkumy. 

Osobní motivací pro vypracování bakalářské práce na toto téma pro mne byla jednak 

určitá výzva k navázání na výzkumy s takovým zaměřením v českém prostředí, zároveň jsem si 

chtěla vyzkoušet a zažít práci s dětmi předškolního věku z jiného úhlu, než jsem byla doposud 

zvyklá. Problematiku genderově netradičních pohádek a jejich přijetí dětmi současně považuji za 

poněkud náročnou, nicméně velmi zajímavou. 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. POHÁDKY 

Málokterého literárního žánru se při výchově dětí využívá tak výrazně jako pohádky. Jak 

podotýká Červenka (in Červenka, 1960), zároveň málokterý literární žánr může pohádce 

konkurovat v množství sporů o to, jakým způsobem pohádky na dětskou psychiku působí, neboť 

jak bude zmíněno později, někteří odborníci z jistých důvodů pohádkové příběhy jako prostředek 

výchovy nedoporučovali. Pohádky jsou jednou z nejstarších literárních forem, jež sloužily 

k předávání nejrůznějších příběhů, informací a zkušeností. Jejich písemná tradice sahá již tři 

tisíce let do minulosti, nicméně i přes takovou dobu základní motivy zůstávají neměnné. Z teorie 

W. Schmidta (dle Franz, 2011) ve spise Der Ursprung der Gottesidee
1
 dokonce víme, že určitá 

pohádková témata sahají beze změny až do doby 25 000 let před Kristem. Tato témata se 

společně s určitými pohádkovými postupy stále opakují i v pohádkách moderních, současně 

můžeme pozorovat jistou blízkost k pohádkovým fabulím i ve fantasy příbězích pro dospělé. 

                                                           
1
 V češtině pod názvem „Původ ideje boha“. 
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Valná většina moderních lidí však dnes žije ve vyspělém  přetechnizovaném světě. 

Nezájem a lhostejný, někdy dokonce až odmítavý postoj některých lidí vůči pohádkám je na 

jednu stranu pochopitelný. Modernímu člověku se totiž může zdát, že klasické pohádky 

nemohou dětem říci nic nového, nic podstatného a důležitého. Nicméně právě dětská literatura 

poskytuje informace, zábavu, poučení, rozvíjí dovednost číst a rozumět psanému slovu, 

v neposlední řadě pak připomíná některé již opomíjené výrazové prostředky (například nářečí) a 

popis některých zapomenutých či vyhasínajících tradic. Ani slabikáře nebo například leporela 

neoslovují dětskou duši tak hluboce jako pohádky. Bettelheim (2000) přímo uvádí, že na rozdíl 

od dalších různých dětských knih v pohádkách nenalézáme prázdný příběh.   

Jak podotýká Benová (in Červenka, 1960), důležité je ve vztahu dětí k pohádkám 

rozlišení mezi jednotlivými pohádkami, neboť jejich náročnost po rozumové, ale i jazykové 

stránce není stejná. Zatímco lidové pohádky, u nichž zpravidla neznáme autora, jsou přiměřené 

již dětem předškolního věku a jejich oblíbenost vrcholí individuálně ve školním věku, některé 

moderní pohádky nebo pohádky klasické se složitějším obsahem naproti tomu patří spíše 

k pohádkám vhodnějším pro děti školního věku pozdějšího. Z výše uvedeného vyplývá, že 

pokud se dítě pravidelně setkává s pohádkami, aniž bychom se pozastavovali nad jejich 

výběrem, ještě automaticky neznamená, že je jejich úloha plněna správným směrem. 

2.1.1. OBECNÉ ZÁKONITOSTI POHÁDEK 

Přes různé místní a dobové rozdíly můžeme v pohádkách téměř všech národů spatřovat 

příbuzné rysy, ať už ve stavbě děje, tak i v povahopisu jednajících osob. V obou oblastech dítě 

naráží na jistou stereotypnost, která mu pomáhá udržet obsah příběhů déle v paměti.  

Pohádky jsou však charakteristické svým osobitým rázem nejen díky výběru jednajících 

osob, ale i stereotypní slovesné formě. Typickým příkladem mohou být ustálené úvodní věty 

(Bylo, nebylo… Za devatero horami…) nebo pohádkové závěry (A žili šťastně až do smrti… A 

jestli neumřeli, tak tam žijí dodnes…). Pro pohádku jakožto žánr pro děti je současně příznačné 

opakování jednotlivých vět nebo celých odstavců (Horák in Červenka, 1960), kdy nejčastějším 

typem je opakování trojí. Opakováním buď doslovným, nebo s malými obměnami se nejen 

prodlužuje děj, ale zároveň mohou lépe vyniknout a stát se pro děti pochopitelnější vlastnosti 

hlavního hrdiny, které byly několikrát ukázány na konkrétních příkladech (Benešová in 

Červenka, 1960). V příbězích se též vyskytují typická čísla 3, 7, 12, 100 (Detlor, 1995). 

Za další integrální znak pohádek lze považovat konkrétnost. Je jednou z příčin, proč jsou 

pohádky srozumitelné, proč mohou být předčítány už malým dětem. Dětem totiž řekne jen velmi 
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málo, pokud jsou postavy popisovány vlastnostmi. Dovedou sice názvy těchto vlastností 

opakovat, ale obyčejně pro ně znamenají prázdné pojmy, málokteré dítě si pod nimi představí 

konkrétní jednání. Popis tohoto konkrétního jednání postav je tedy žádoucí. Dítě chce slyšet, že 

si postavy zpívaly, smály se, plakaly - nestačí pouze zmínka o tom, že byly šťastné/smutné 

(Benešová in Červenka, 1960). 

Co se týče dalších obecných charakteristik, ke stěžejním znakům pohádky neodmyslitelně 

patří optimistické vidění světa. Pro duševní rozvoj děti je neobyčejně důležitý onen „happy end“, 

který představuje jakési vyvrcholení spravedlnosti (Detlor, 1995). Dobro jasně vítězí nad zlem. 

Ostatní zákonitosti pohádek jsou popsány v empirické části v kapitole č. 3.5. „Charakteristika 

pohádek použitých ve výzkumu“, kde jsou demonstrovány na pohádkách vytvořených speciálně 

za účelem této práce. 

2.1.1.1.Typizace hlavních postav 

V pohádkách všech národů nalézáme dvojí svět – skupina nadpřirozených bytostí, které 

sídlí v nejrůznějších zlatých zámcích nebo zakletých palácích a vedle existuje taková skupina 

osob, jež byla vykreslena podle živých vzorů. Tyto postavy pochází z lidových vrstev (mlynář, 

švec, myslivec, …).  

Hlavní hrdina – muž nebo žena – není pomyslná loutka chráněná vyššími mocnostmi, 

nýbrž jde o člověka činorodého, který svého úspěchu dosahuje těžkou prací. Vyniká mravní 

ušlechtilostí, bojuje proti nejrůznějším křivdám a nepravostem, rád pomáhá jiným. Jeho odvaha 

je „ovládána duchapřítomností, rozvahou a důvtipem“ (Horák in Červenka, 1960, s.32). Mnohdy 

mu pomáhají přátelé, někdy lidé neznámí nebo zvířata. Hrdina se dostává do boje 

s nadpřirozenými bytostmi, občas mu škodí i lidé z vlastního okolí (zlá macecha, zrádné sestry, 

…). Záporné postavy (čarodějnice, drak …) bývají vnímány jako poslové dobrodružství, díky 

nimž se příběh stává napínavější a celkově zajímavější (Campbell, 2000). Podrobnější 

charakteristika hlavních postav je díle s ohledem na výzkum obsažena v kapitole č. 2.4.1. 

„Zobrazování maskulinity a femininity v pohádkách“. 

2.1.2. VÝZNAM A FUNKCE POHÁDEK aneb PROČ JSOU POHÁDKY TAK 

VHODNÉ PRO DĚTI 

„Pohádka patří k prvním uměleckým textům, s nimiž se dítě vůbec setkává, které může 

vnímat a kterým může rozumět“ (Červenka, 1960, s.7). Podává umělecké obrazy, jež jsou 

založeny na typizaci skutečnosti. Pohádky můžeme svým způsobem označit jako útvar 
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nesmrtelný, neboť přežívají jednotlivé generace, aniž by nějak zestárly nebo se vytratily. 

Nesmrtelnými jsou pak zvláště klasické pohádky jako například Popelka nebo Perníková 

chaloupka – ty „prokázaly svou životnost v nadčasové dimenzi“ (Černoušek, 1990, s.9).  

Klasické pohádky odpovídají na ty potřeby dítěte, jež nejsou ovlivněné dobou, v níž dítě 

vyrůstá, ale jsou v podstatě stále totožné. Jde zejména o vztah k rodičům nebo sourozencům, 

potřeby lásky, důvěry ve svět, poznávání mezilidských vztahů, zvládnutí strachu a především 

potřeby životního smyslu. Díky své flexibilnosti pohádky dovedou odpovídat na potřeby aktuální 

doby tím, že lidé si je různě modifikují dle zkušeností s vlastní realitou. (Černoušek, 1990). 

Dovolím si souhlasit s názorem, že v kterékoliv době lze v takových pohádkách nalézt relevantní 

poučení. 

2.1.2.1.Psychologický význam pohádek 

Pohádkám je z řad nejrůznějších odborníků a odbornic přisuzováno hned několik 

psychologických významů, které by se však daly rozdělit do dvou základních směrů.  

Prvním z nich by byl směr ryze psychologizující, jenž klade důraz zejména na vliv 

pohádkových příběhů na psychický stav a vývoj dítěte. Za nejvýznamnějšího zástupce lze patrně 

považovat Bruna Bettelheima, který v roce 1975 vydal knihu s názvem „The use of 

enchantement – the meaning and importance of fairy tales“
2
. V této publikaci Bettelheim 

aplikuje psychoanalytická freudovská schémata na různé pohádkové motivy. Jak zmiňuje Musil 

(2010), je důležité vzít v úvahu, že Bettelheim pojímá pohádku poněkud nekriticky a považuje ji 

za dokonalý a všemocný žánr, který zde byl od nepaměti a stále plní svoji funkci. Kvůli 

Bettelheimově pojetí pohádky jako univerzálního materiálu se tento způsob výkladu stal terčem 

velké kritiky. Jedním z těch, kdo Bettelheimovu teorii zpochybňuje, je například Jack Zipes. 

Důvody rozsáhlé Zipesovy kritiky Bettelheimových názorů zmapoval ve své práci Musil (2010). 

Druhý směr je charakteristický spíše sociologizující tendencí v rámci psychologického 

proudu, zaměřuje se na aspekty mravní výchovy a vliv pohádkových příběhů na socializaci 

dítěte. Tento přístup vychází z předpokladu, že „pohádka je socio-kulturně ovlivněný 

společenský artefakt“ (Musil, 2010, s.25), který má patrný vliv na dítě a jeho vnímání sociální 

reality, včetně genderového řádu. V procesu společenských norem hraje roli mimo jiné proces 

identifikování se s pohádkovými hrdiny, který bude podrobněji rozebrán v kapitole o genderové 

socializaci.  

                                                           
2 V češtině pod názvem „Za tajemstvím pohádek - proč a jak je číst v dnešní době“ vydalo nakladatelství Lidové 

noviny v r. 2000. 
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Z čistě sociologického hlediska lze pohádku definovat jako „pokus o umělecký výklad 

skutečnosti“ (Červenka in Červenka, 1960, s. 288), kdy pohádka ve světě nejen dětí figuruje jako 

jakýsi nástroj kontinuity a konsenzu společnosti. Všechny tyto přístupy jsou úzce provázané. 
3
 

2.1.2.2.Jednotlivé funkce pohádky  

Jak je uvedeno výše, pohádkám je přisuzováno mnoho významů, z nichž leckdy 

jednotliví autoři zdůrazňují každý něco jiného.
4
 Černoušek (1990) zastupující sociologizující 

tendenci uvádí, že základní funkcí pohádek je „vnést smysl a řád dětem do původně 

nesrozumitelného, skoro chaotického světa“, jemuž zejména předškolní děti nemohou plně 

rozumět (Černoušek, 1990, s. 7). Pohádka převádí prostřednictvím své jednoduché fabule, jasné 

polarizaci dobra a zla, pochopitelných zápletek a krásy jazyka tento pro dětskou duši 

nesrozumitelný svět do srozumitelných obrazů. Zároveň kompozice bývá přehledná a 

jednoduchá. „(Pohádky)… uvádí existenciální dilema stručně a přímo, zjednodušují všechny 

situace, vynechávají podrobnosti“ (Bettelheim, 2000, s. 12). Tato nekomplikovanost je adekvátní 

dětskému myšlení.  

Pohádky dítěti pomáhají lépe se orientovat ve světě, ve vztazích mezi lidmi. Toto 

strukturování skutečnosti považuje Černoušek (1990) a další odborníci (např. Rogge, 1999; 

Červenka, 1960; Benová, 1960 …) za nejdůležitější funkci pohádky. Rogge však na přední místo 

důležitosti staví ještě nezastupitelnou úlohu pohádek při zvládání vývojových úkolů, čímž navíc 

potvrzuje důležitost ryze psychologického významu. Ten je v dnešní době zdůrazňován zejména 

v psychoterapii. Konkrétně pohádkoterapií jako součásti biblioterapie se ve své diplomové práci 

zabývá Poskierová (2009), v níž mapuje situaci uplatnění terapie pohádkou v českém prostředí. 

O terapeutických účincích pohádky bude řeč ještě níže. 

Můžeme tedy konstatovat, že pohádky dětem slouží k zobrazování reality, a to i přesto, že 

pocházejí samy z říše fantazie a lidové obrazotvornosti. Nejsou však pouze prostým projevem 

celkově iracionálního způsobu myšlení. Celkovým iracionálním stavem mysli je sen, neboť ve 

snu rozlišení reálného a nereálného mizí, zatímco v pohádkách se člověk sice do iracionální 

roviny dostává, ačkoliv jinde, především v běžné denní praxi, se chová mnohem racionálněji. 

Díky tomu tedy pohádky doplňují mezery v dětské fantazii. Někdy vyvolávají úžas a údiv, 

protože dítě už ví, že vše nemůže být tak, jak se tomu je v příbězích, již slovo „pohádka“ pro ně 

                                                           
3
 Vedle těchto směrů existují ještě další přístupy k analýze pohádek - například ryze lingvistické či kulturně-

antropologické. 
4
 Podle Čeňkové (2006) se obecně v dětské literatuře jako takové naplňují čtyři základní funkce: poznávací, 

relaxační, didaktická a fantazijní. 
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znamená jakýsi klíč, že jde jen o vymyšlený příběh. Nicméně perspektiva „mohlo by to tak být“ 

představuje vedle realistického pohledu jiný způsob vidění skutečnosti, zvláště pak u mladších 

dětí (Rogge, 1999).  S narůstajícím věkem děti v tomto ohledu pak čím dál pevněji stojí nohama 

na zemi (Benová in Červenka, 1960), Bettelheim (2000) považuje za dobu, kdy by mělo dojít ke 

zmíněnému odlišení pohádkového a skutečného světa, věk pět let. 

Nezanedbatelným rysem pohádek, jež má psychologickou hodnotu pro děti v rámci 

dospívání, je zároveň účinek postupné transformace postav, který bývá někdy jen dočasný, jindy 

trvalý, vratný či nevratný. Proměny postav upozorňují děti na to, že ani dospělí se nikdy 

nechovají pořád stejným způsobem, naopak, jejich jednání je proměnlivé v závislosti na kontextu 

situace, v závislosti na době a mnoha dalších okolnostech. 

Věky přetrvávající pohádka má význam nejen výchovný a vzdělávací, jak bylo zmíněno 

výše, ale také terapeutický. Pohádkový příběh neomylně odpovídá na nejrůznější dětská 

traumata, prostřednictvím těchto příběhů mohou děti zmírňovat nepříjemné pocity vlastní 

nedostačivosti (Benová in Červenka, 1960). Pohádka může poskytovat vodítko, jak se v 

nejrůznějších citových problémech orientovat. Prvek usmíření, který je charakteristický pro 

všechny pohádkové konce, je svým způsobem tím nejdůležitějším, co vyprávění dětem nabízí: 

jistotu, že i přes mnohačetné potíže se vždy chmurná atmosféra uklidní a bude lépe. V pohádce 

nalézáme tedy patrný i relaxační účinek.  

Nejen obrazně, ale téměř doslova pohádky současně rozšiřují dětské vědomí: díky 

celkové srozumitelnosti dětem umožňují, aby si postupně uvědomovaly různé problémy a právě 

jejich prostřednictvím se mohly poučit o možnostech řešení a o případných důsledcích různého 

řešení těchto problémů. Pohádky tlumočí to, že boj s problémy je pro lidský život nevyhnutelný. 

S tím souvisí i určitý základní pohádkový pohyb vyprávění, který Černoušek (1990) označuje 

jako cirkumambulanci. „Cirkumambulance znamená pohyb kolem dokola, pohádky opisují 

kružnici, na níž se objevují podstatné problémy lidského bytí, mezilidské problémy i problémy 

intrapsychické“ (Černoušek, 1990, s.18).  

Podle Černouška (1990) v sobě mají pohádky také jakousi zázračnou, přitažlivou moc: na 

jedné straně dětem dokážou poskytnout zábavu, ale i napětí, na straně druhé pak probouzejí a 

stimulují jejich zvídavost. Zároveň podněcují dětskou představivost a imaginaci. Stejně i 

Bettelheim (2000) zdůrazňuje, že má-li příběh dítěti obohatit život, musí v něm jistou 

představivost podněcovat. Pohádky nabízejí dětské představivosti nové dimenze, které by jinak 

nedokázalo samo objevit. Benová (in Červenka, 1960) tento názor ještě doplňuje, spatřuje mj. za 
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důležitou funkci pohádek možnost jakéhosi úniku do fantazijního světa, kde může člověk 

porušovat zákony. Takové uvolnění dítě pro svůj zdravý duševní vývoj nepochybně potřebuje. 

Ke zdravému růstu osobnosti je nutné mít před sebou správný ideál, s nímž se člověk 

ztotožní.  Ideál funguje pro dítě jako lék na poranění sebeúcty, nejrůznější narcistická trable, 

s nimiž se setkává. Čím více sil se však věnuje obrazům fantazie, tím větší bude zákonitě 

zklamání, které přijde, když se něco nepovede. Dítě s přesvědčením o své velkoleposti se může 

stáhnout do vlastního světa fantazie, v níž se mu, jak si představuje, daří vše, na co sáhne. Tímto 

je ideál ve svých očekáváních poněkud rigidní a není možné, aby korespondoval s reálnými 

možnostmi. Pohádky vypráví o ideálních hrdinech, ideálních skutečnostech či zázracích, 

nicméně poukazují a zdůrazňují, že všechno toto ideální se odehrává v idealitě, nikoliv v realitě. 

Pohádky ovšem nemohou zabránit případnému procesu patologické idealizace, který nastává 

jako přirozený důsledek řady zklamání. Tato zklamání podporují tvorbu přehnaného ideálu, čímž 

může docházet k tomu, že fantazie, původně zaměřená k dobru, působí kontraproduktivně. 

Trpělivá a citlivá práce s pohádkami ale přináší ovoce (Černoušek, 1990). 

Z hlediska sociologizujícího psychologického pohledu na pohádky je důležitým aspektem 

to, že se pohádky dotýkají především mravního univerza lidí a prostřednictvím srozumitelných 

obrazů etické hodnoty dobra a zla interpretují. Kognitivní procesy v předškolním věku jsou 

zaměřeny na nejbližší svět a pochopení pravidel, která v něm platí (Vágnerová, 2012). Jak 

podotýká Benešová, „pohádka musí uspokojovat dětský smysl pro spravedlnost“ (Benešová in 

Červenka, s. 212). Poučovat děti například o dobru a zlu nebo o etických principech jednání 

abstraktními pojmy je víceméně zbytečné, neboť takovému jazyku děti v tomto věku nerozumí. 

V klasických pohádkách je princip dobra a zla vykreslen ve srozumitelných činech, nejen to, 

navíc musí být personifikován ve zřetelně čitelných postavách. Dítě v předškolním věku není 

schopno ještě rozlišit kvalitativně různé vlastnosti na jednom objektu. Postavy jsou zpravidla 

buď naprosto dobré, nebo naprosto zlé. Jeden bratr je hloupý, druhý chytrý. Další postavy jsou 

buď bohaté (král, kníže, kupec,…) nebo chudé (uhlíř, žebravý dědeček, …), jedna sestra je 

krásná, druhá ošklivá, což v pohádkové řeči podle Černouška (1990) znamená protiklad „dobrá-

špatná“, Benová (in Červenka, 1960) tento aspekt však nevysvětluje totožností významů jako 

Černoušek, nýbrž prostřednictvím kumulování kladů nebo záporů v jedné postavě. Prakticky se 

tedy nevyskytují např. krásní a zbabělí princové, dobré, ale nehezké princezny. Výjimku snad 

podle Benové tvoří pouze krásné, ale zlé princezny, které jsou však během příběhu napraveny a 

stanou se dobrými. S tímto názorem si však troufám nesouhlasit, neboť takové tvrzení zajisté 

neplatí univerzálně. Například v případě pohádky o Sněhurce, příběh bohatě splňuje všechny 

výše uvedené atributy až na ten poslední, neboť zlá královna, která se chtěla zmocnit Sněhurčiny 
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krásy, ošklivá nebyla, „pouze“ nesnesla pomyšlení, že nejhezčí na světě není ona sama, ale 

Sněhurka. V průběhu děje k nápravě královnina chování nedošlo.  

Pohádkoví hrdinové se pro dítě stávají vzorem, dítě často přebírá jejich normy chování, 

popřípadě si k nim „vytváří vztah jako k něčemu žádoucímu (Musil, 2010, s. 24).“ Proces 

ztotožnění se s hlavní postavou bude se všemi aspekty rozebrán podrobněji v samostatné kapitole 

věnující se identifikaci. 

Zlo je v pohádkových příbězích symbolizováno jasně čitelnými a okamžitě 

srozumitelnými atributy. Momenty dobra a zla nejsou zobrazeny izolované nebo samoúčelné, ale 

ve vzájemném kontrastu. Takto zřetelné kontrasty (zejména mezi pohádkovými postavami) 

napomáhají dětem snadno porozumět rozdílům mravních hodnot. Aby dítě dokázalo pochopit 

nejrůznější nejednoznačnosti a složitosti, musí nejdříve ze všeho jasně porozumět právě těmto 

protikladům. Pohádka, kde jasně dobro vítězí nad zlem, je z hlediska výchovného tím 

nejcennějším, co pedagog v ruce má (Černoušek, 1990).  

Ve vztahu k výše zmíněným atributům můžeme spatřovat společný zastřešující zájem 

pohádky a pedagogiky, kterým je jistý osobnostní růst dítěte. 

2.1.3. ODMÍTÁNÍ POHÁDEK 

Jak již bylo zmíněno v úvodní části kapitoly, žádný jiný žánr nezpůsoboval takovou 

rozporuplnost při výchově jako pohádky. Poprvé se heslo „Pryč s pohádkou!“ objevilo 

v časopise Úhor v roce 1913, v němž se Jaroslav Petrbok zamýšlel nad vhodností pohádek pro 

děti a zároveň polemizoval nad tím, zda pohádky nepředstavují jistou „kulturní zbytečnost“. 

Proti němu se zvedla mohutná diskuze, kdy byl Petrbok kritizován například K. V. Prokopem, A. 

Jílem, či F. A. Soukupem. Ten jeho námitky vyvracel a stejně jako několik dalších zastánců 

pohádky považoval za důležité neházet všechny pohádkové příběhy do jednoho pytle – kvůli 

několika špatným pohádkám není důvod zakazovat všechny ostatní. 

Příhoda (1963) uvádí, že „pro odmítání pohádek vycházeli posuzovatelé z jiných hledisek 

než z porozumění dětské psychiky“ (Příhoda, 1963, s.240). Například již zmiňovaný J. Petrbok, 

B. Ženatý nebo v jeden čas i J. Hostáň byli proti pohádkovým příběhům z těch důvodů, že podle 

jejich názoru pohádky uvádí děti do neskutečného světa a odvádějí od toho skutečného, jde o 

jakési feudální přežitky, vyskytují se v nich kanibalské motivy, působí neblaze na pohlavní život, 

jsou bezcitné, plné krvelačných scén a podvodů atd. Vliv pohádek na rozumový, citový a mravní 

rozvoj je dle autorů nepříznivý. J. Frey (dle Příhody, 1963) dokonce pohádku považuje za 
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vhodnou až pro děti prepubescentní, dětem předškolním by měla být předčítána pouze bajka. 

V pohádce spatřuje pouze negativní vlivy, zejména u předškolních dětí, neboť by dle autora v 

první řadě mělo dítě poznat svět s takovými přírodními jevy a zákony, jaké existují ve 

skutečnosti. Pohádkové náměty by tak rozbily sotva získaný nehotový názor na realitu a do 

poznávání malých dětí by vnesly akorát zmatek.  

Většina odborníků však tento názor nesdílí. Například Benová (in Červenka, 1960) a 

Příhoda (1963) považují pohádku za stejně nezbytnou součást nejen předškolního věku pro dítě 

jako hru, jíž je velmi blízká. Benová navíc stejnou důležitost jako pohádce a hře přikládá i 

pohybu.  

Jedna z dalších hlavních námitek odpůrců pohádek tedy je, že v dětech vyvolávají afekt 

strachu. Avšak ne každý strach je škodlivý, jak podotýká Benová (in Červenka, 1960). Strach 

dítě prožívá při poslouchání nebo sledování pohádek ve stejné míře jako ostatní afekty (radost, 

smutek, …). Z psychologických i pedagogických důvodů je ovšem naprosto nežádoucí, pokud 

pohádka vyvolává hrůzu a nadměrný strach, nicméně k tomu dochází většinou pouze tehdy, kdy 

je vypravována nevhodným způsobem, kdy s např. nerozumný dospělý baví účinkem strachu na 

dítě, popř. podobný důsledek může zapříčinit špatná ilustrace. Přes takové námitky však považuji 

za důležité ještě zmínit, že veškerý strach je na konci příběhu odstraněn, tudíž pozitivní vyústění 

pohádky přináší o to větší katarzi, čím větší bylo vyvoláno napětí související se strachem 

v předcházející fázi. 

Častým motivem v pohádkách jsou nejrůznější příkazy a zákazy včetně jejich dodržování 

a přestupování. Stejně tak se dítě ve výchově musí podřizovat určitým požadavkům, příkazům a 

zákazům stejně jako pohádkový hrdina, tudíž v tomto ohledu spatřujeme další rys pohádek 

blízký myšlení a cítění dítěte, jenž rovněž působí výchovně.  

Bodláková (in Červenka, 1960) považuje odpůrce pohádek za pošetilce a podotýká, že 

jakýkoli zákaz pohádek je prakticky nemožný, neboť pohádka se ústním podáním udržela po 

dlouhá staletí, i přestože ji nebylo možno šířit prostředky, které dnes poskytuje technický 

pokrok. Tudíž je velmi pravděpodobné, že když už ne jinak, minimálně takto se uchová ještě 

další věky. Benová tento názor ještě podtrhuje – „Vzít dětem pohádku znamenalo by asi tolik, 

jako vzít lidstvu jeho předcházející zkušenost“ (in Červenka, 1960, s.240). 

Kdybychom měli tuto poněkud ostrou diskuzi, zda pohádky ano či ne, analyzovat 

podrobněji, zjistíme, že jde v podstatě o jedno velké nedorozumění, neboť obě dvě protikladné 

strany ve vlastní podstatě požadovaly totéž a to jakousi snahu o zlepšení výchovy. Autoři vcelku 
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považovali pohádku jako útvar za vhodnou, kritizovali však její jednotlivé stránky (např.  

zmiňovanou hrůzostrašnost, fantastičnost, …). Za jednoduché vystihující rozřešení věčně 

trvajících diskuzí nad pohádkou považuji názor Červenky (in Červenka, 1960, s.300). „Ne 

všechny pohádky, ale také ne vůbec žádné pohádky.“ Pohádka má své oprávněné místo ve 

výchově – zejména v předškolním věku, kdy pomáhá vysvětlovat různé abstraktní vztahy mezi 

lidmi, rozšiřuje poznatky i slovní zásobu, vytváří a upevňuje mravní podněty, organizuje dětské 

zkušenosti a rozvíjí abstraktní myšlení a představivost – nebylo by tedy vhodné ji zavrhovat. Jen 

těžko by tak někdo mohl pohádkám odepřít jejich význam pro dětskou mysl, avšak jak již bylo 

zmíněno v úvodu kapitoly, ve vztahu dětí k pohádkám je nezbytné jednotlivé příběhy rozlišovat. 

2.1.4. PSYCHOLOGIE POHÁDKY - DĚTI vs. DOSPĚLÍ 

K pochopení psychologie pohádky je důležité nejprve si ujasnit rozdíl mezi duševním 

životem dětí a dospělých. Tyto rozdíly jsou dle starší literatury reprezentovány dvěma krajními 

názory. Podle prvního názoru jde o rozdíl pouze kvantitativní, kdy dítě nemá tolik rozvinuté 

duševní schopnosti jako dospělý a s rostoucím věkem se tento rozdíl zmenšuje. Druhý extrémní 

názor tvrdí, že jde o rozdíl kvalitativní, dítě jinak myslí, jinak si všímá, cítí a představuje si zcela 

odlišně než dospělý jedinec. Část pravdy ale obsahují oba tyto názory (Benová, in Červenka, 

1960). 

Pokud je tedy řeč o rozdílu mezi světem dítěte a dospělého, měli bychom mít na paměti, 

že i předškolní dítě je v některých ohledech rozumné stejně jako dospělý člověk, vcelku je pak 

ovšem rozumové daleko méně než dospělý. Jelikož dětem ještě chybí vědomosti a zkušenosti, 

citové stavy a procesy působí na myšlení dítěte velmi bezprostředně. 

2.2. POHÁDKA V KONTEXTU PŘEDŠKOLNÍHO OBDOBÍ  

Předškolní období trvající od 3 do 6-7 let označuje jak Vágnerová (2005, 2012), tak i 

Langmeier s Krejčířovou (2006) jako věk hry. Konec této fáze podle nich není určen pouze 

fyzickým věkem, ale zejména sociálně – nástupem do školy. Dle Příhody (1963) spadá 

předškolní období do tzv. pohádkového věku. Ten je vymezen zhruba od čtyř do osmi let. Čím je 

dítě starší, tím více už rozumí pohádce jako celku, nikoli jen jednotlivým epizodám, jako tomu je 

na počátku období. V této magické fázi, jak ji nazývá Rogge (1999), se pro děti stávají důležité 

různé žánry. Pohádka stojí bezesporu na prvním místě, ať už jde o pohádku předčítanou, knihu, 

divadelní hru nebo například film.  
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Pro období před vstupem do školy je charakteristická stabilizace vlastní pozice ve světě, 

dítě již svůj vztah ke světu diferencuje. Předškolní věk můžeme zároveň označit jako fázi 

přípravy na život ve společnosti a také jako období iniciativy, neboť dítě má neustálou potřebu 

něco zvládat, vytvářet, čímž potvrzuje svoje kvality. (Vágnerová, 2012). Erikson (dle 

Vágnerové, 2012) charakterizuje toto stádium konfliktem mezi vlastní iniciativou a pocitem 

viny.  

V předškolním období ustupuje dosavadní váha biologických činitelů společenské 

interakci. Řeč jako nástroj výměny zařazuje dítě do myšlení společnosti nejen dospělých, ale i 

jiných dětí. V řeči se uplatňuje fantastické myšlení, kdy děti často mluví jen proto, aby mluvily, 

vytváří nekonečné množství nejrůznějších konfabulací. V rozvoji právě řeči, již několikrát 

zmiňované fantazie, ale i intelektuálních schopností opět hraje nezastupitelnou úlohu pohádka. 

Zhruba od čtyř let dítě už sleduje delší vypravování, rozumí mu, zamýšlí se nad ním a postupně 

k němu vytváří i kritiku (Příhoda, 1963). Dochází k rozvoji emoční inteligence, dítě již dovede 

předpovídat pravděpodobné reakce a emoce druhých lidí na jistou situaci. 

Před vstupem do školy a v prvních letech školní docházky potřeba pohádkového světa 

vrcholí, s rostoucím rozumovým vývojem pak klesá (Benová, in Červenka, 1960). Díky výše 

uvedeným atributům pohádek jsou tyto příběhy dětské mentalitě velice blízké. Slova 

v pohádkách znamenají pro děti obrovské kouzlo. Například černokněžník, který má černé vlasy, 

černé vousy, černý plášť a černou hůl na dětskou fantazii působí velmi podnětně (Příhoda, 1963) 

2.2.1. KOGNITIVNÍ VÝVOJ PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE  

Vzhledem k tomu, že se v empirické části zabývám dětskou interpretací pohádek, 

považuji za důležité zmínit alespoň rámcově určité informace o kognitivních funkcích dětí 

předškolního věku. V předškolním období se při poznávání uplatňuje především představivost, 

jde o období fantazijního zpracování informací a intuitivního uvažování, které ještě „není 

regulováno logikou“ (Vágnerová, 2012, s. 177). Myšlení dítěte je tedy nepřesné a má mnohá 

omezení.   Piaget (2010) označuje tuto fázi jako období názorného intuitivního myšlení. 

Nedochází zatím k pochopení vzájemných souvislostí a kauzalit, přestože výklad nemusí být 

logický, musí dítě subjektivně uspokojit.  

Předškolák na svět nazírá egocentricky, ulpívá na vlastním názoru a považuje ho za názor 

jediný přijatelný - apriori správný. Ignoruje takové informace, které brání v jeho úvahách a 

představách. Bere v úvahu jeden, obvykle percepčně nápadný znak, který považuje 

nejpodstatnější a ostatní, méně výrazné, i když mnohdy objektivně významnější, přehlíží. Vedle 
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této centrace a zmiňovaného egocentrismu je dle Vágnerové (2005) ještě dalším typickým 

znakem uvažování předškolního dítěte tzv. fenomenismus a prezentismus. Pojem fenomenismus 

vystihuje, že dítě klade důraz na zjevnou podobu světa, který je následně pro něj takový, jaký si 

ho představuje, ztotožňuje ho s viditelnými znaky. Prezentismem pak rozumíme přetrvávající 

vázanost dítěte na přítomnost, jež znamená určitou subjektivní jistotu. 

Kromě magičnosti a animismu, respektive antropomorfismu, o nichž se zmiňuji 

v následující kapitole, využívá dítě při zpracování informací ještě další způsoby. Jedním z nich je 

arteficialismus, kdy si dítě vykládá vznik okolního světa jako důsledek něčí činnosti (např. někdo 

dal na oblohu hvězdy, napustil rybník, …). Absolutismus, tedy další způsob zpracování, je 

přesvědčení, že každé poznání musí být definitivní a jednoznačně platné. 

Co se týče paměti, rozvoj paměťových strategií je v předškolním věku stále ještě 

omezený. Děti si zatím nedokážou uvědomit, že existují nějaké způsoby, které by jim 

zapamatování usnadnily, tudíž „spontánně nepoužívají žádné specifické strategie“ (Vágnerová, 

2005, s. 191). Pod vedením dospělého jsou pětileté děti schopné používat základní strategie jako 

například ukazování, pojmenování a opakování, nicméně takový postup použijí jen 

bezprostředně po instrukci, nejsou ještě schopné generalizace – nezvládnou aplikovat zkušenosti 

z jedné oblasti do jiné.  

V této fázi také dochází k postupné diferenciaci egocentrické řeči, která slouží jako 

prostředek uvažování či autoregulace. Významnou neverbální symbolickou funkcí je kresba, 

důležitá je zároveň symbolická hra, jež dítěti nabízí možnost zvládnutí problematické situace 

přijatelným způsobem. Zároveň se rozvíjí porozumění prostoru, času a počtu, orientace v těchto 

sférách je však ovlivněna zatím omezenou schopností abstrakce.  

V emoční oblasti je důležitý rozvoj emoční inteligence, na kterém se mimo jiné podílí 

právě i pohádka. Popis pozitivních a negativních emočních vztahů hrdiny dítěti napomáhá 

rozvíjet jeho empatii, porozumět vlastním pocitům, ale i pocitům jiných lidí, nicméně je pro ně 

zatím ještě složité porozumět emoční ambivalenci. V tomto období dítě částečně dovede ovládat 

svoje emoční projevy a oddálit uspokojení, pokud se to ukáže jako nezbytné. Vcítěním se do 

hrdiny dítě prožívá zároveň s ním jeho dobrodružství a emoce, čímž se v podstatě učí a nacvičuje 

si, jak v určitých situacích reagovat adekvátním způsobem.  Předškolní věk a s ním související 

předškolní vzdělávání směřuje ke školní zralosti, která v sobě zahrnuje také věkově adekvátní 

emoční zralost (Vágnerová, 2012).  
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2.2.2. FANTAZIE A MAGICKÉ MYŠLENÍ JAKO DOMINANTA VĚKU 

POHÁDKY 

Rogge (1999) poukazuje na fakt, že děti překonávají strach pomocí magických sil. 

Magická fáze ve vývoji dítěte následuje po období vzdoru, sahá od čtvrtého až do devátého roku. 

I potom však mohou být projevy této vývojové etapy stále patrné. Toto fantazijní myšlení 

představuje věku přiměřenou formu inteligence, kterou děti tvořivě používají, aby pochopily své 

okolí.   

V předškolním období dítě na jedné straně už ví mnoho o reálných procesech, o pozadí 

mnoha věcí, nicméně vedle toho v dětské mysli existují ještě obrovské mezery, které zaplňuje 

vlastními fantaziemi a samostatnými úvahami. Stejně tak již bylo řečeno, že děti v tomto období 

myslí v obrazech (Rogge, 1999). Obraz světa předškolního dítěte je zjednodušený, což je 

způsobeno jednak nedostačujícím rozumovým vývojem (Vágnerová, 2005), ale jde zároveň o 

„důsledek generalizace afektu na celý předmět nebo na celou osobu“ (Benová in Červenka, 

1960, s. 235). Teprve až s narůstajícími zkušenostmi ve školním i pozdějším věku dochází 

k větší diferenciaci, například k rozlišení kladných i záporných charakteristik u jedné a té samé 

osoby. Diferenciace nejsnáze začíná na extrémních případech, u velkých rozdílů, jaké právě 

v pohádkách můžeme nalézt. 

Ať už jde o příšery, stíny, či imaginární čarodějnice nebo draky, pro děti tyto obrazy 

mohou být stejně tak pravdivé jako skutečnost. Dítě věcem vdechuje duši, oživuje je a dává jim 

vlastní sílu a význam. Zatímco například pro tříleté nebo čtyřleté dítě mohou kostky lega 

představovat ještě pomyslné kamarády, o rok starší dítě v kostkách vidí už jen materiál ke hraní. 

Čtyřleté slečně stačí princeznovská korunka, aby si připadala jako ona, naproti tomu šestiletá 

dívka potřebuje kompletní oblečení, aby se ve své fantazii touto pohádkovou postavou mohla 

stát. S narůstajícím věkem děti poznávají, že když se člověk převlékne za někoho jiného, 

automaticky se jím nestává, ale může se do výchozího stavu kdykoli vrátit, již tedy nedochází 

k záměně vnějšího vzhledu a podstaty (Flavell, dle Vágnerová, 2012). 

Oživování věcí se občas projevuje jako rozporuplné. Dává sice dětem předvést svoji 

samostatnost a sebevědomí, nicméně díky magii se z neškodných situací nebo předmětů mohou 

stát strašlivé příšery. Tak vznikají z tmavých stínů strašidla, z vlajících závěsů čarodějnice a ze 

skřípání a šumění třeba zloději v nadživotní velikosti (Rogge, 1999). Rozdílu mezi neživými 

předměty a rostlinami na jedné straně a živočichy na straně druhé si je už dítě v předškolním 

věku mnohem více vědomo než ve věku nižším. Animismus a antropomorfismus tedy v této fázi 

nejsou natolik nápadné, nicméně nevymizely úplně (Benová in Červenka, 1960). 
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Pomocí magického myšlení, jež v období hry dominuje, se tedy děti pokoušejí dát 

strukturu světu kolem sebe. Díky tomuto uvažování, které je bezesporu podporováno 

nejrůznějšími vyprávěnkami a pohádkami, dítě snadněji a produktivněji zvládá celou řadu 

vývojových úkolů. Tato forma osvojování reality, jak již bylo uvedeno například v kapitole 2.1., 

dává dětem k dispozici možnosti, jak se sobě přiměřeným způsobem vypořádat s obtížnými 

životními situacemi.   

K iracionálním stránkám pohádky patří magie slova. Děti v předškolním věku věří ve 

všemohoucnost myšlenek i slov, která v některých případech přetrvá i do pozdějšího věku (např. 

strach vyslovit nějaké slovo, aby se tím nepřivolalo neštěstí). Teprve později dítě chápe různost 

přání a skutečnosti, rozumí tomu, že slovo nějakou skutečnost označuje, ale samo ji nevyvolává. 

V pohádkách nalézáme mnoho takových příkladů, kdy slovo jistou skutečnost vyvolá (např. 

zaříkávadlo uskutečnilo přání). Toto můžeme označit za další důvod, proč je pohádka tak blízká 

dětskému myšlení a uvažování (Benová in Červenka, 1960). 

2.2.3. IDENTIFIKACE S HLAVNÍ POSTAVOU POHÁDKY  

Na základě spojení vývojových charakteristik dochází k determinaci přístupů dítěte 

k jednotlivým pohádkovým příběhům a jejich hlavním postavám. Přijmutí pohádky dítětem 

v předškolním věku záleží zejména na osvojených schématech z jeho minulých zkušeností, 

neboť jakmile je pohádka s těmito schématy v nesouladu, je pro dítě problematické ji uchopit 

(Malá, 2012). S tím jde ruku v ruce i identifikace s hlavními postavami, jakožto mechanismus 

sociálního učení. Identifikace se rovněž podílí na formování identity, o níž bude řeč v následující 

kapitole. 

Předškolní dítě ještě nedovede chápat tragédii, ale dramatičnost příběhu v pohádkách se 

šťastným koncem je mu přirozená. Obvykle se do pohádkového děje, konkrétní postavy, 

většinou hrdiny/hrdinky vžívá velmi intenzivně, jeho schopnost identifikace je velmi silná. Na 

rozdíl od dospělých není dítě zatíženo kritickými výhradami či skepsí ve vztahu k hrdinům a 

hrdinkám. 

Jsou to především pohádky, které dětem ukazují, že všechno v životě má svůj čas a že se 

k výkonům určitých aktivit musí dopracovat postupně, stejně jako se vyvíjí postava v příběhu 

(Benová in Červenka, 1960). Pohádky přispívají k vymezení dětské identity a uspokojují potřebu 

identifikace s hrdinou, jenž má obvykle podobné problémy jako dítě. Jak již bylo naznačeno, 

prostřednictvím fantazie v pohádkách děti mohou zmírňovat vlastní pocity nedostačivosti. 

Ztotožnění se s postavou pak dítěti umožní, aby se akceptovalo i se svými stinnými stránkami a 
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negativními pocity, neboť i malý, slabý či ošklivý jedinec se v pohádce nakonec stane 

oblíbeným, prokáže své schopnosti a třeba i zkrásní (Vágnerová, 2005). Identifikace tedy plní i 

funkci kompenzační. 

Co se týče obrazů zla, které jsou nedílnou součástí vyprávění, můžeme předpokládat, že 

takové scény budou pro dítě spíše odstrašující než imponující, neboť se jich zpravidla nedopouští 

hrdina. Dítě se spíše ztotožní s agresivitou a násilím, které vidí ve skutečnosti kolem sebe. 

Ztotožní se s takovým jednáním, když ho spatřuje ve svém okolí. Přirozeně se takových výjevů 

dítě spíše obává, nicméně na druhou stranu se s nimi velmi snadno ztotožní. Neměli bychom se 

tedy závažně obávat neblahého dopadu agresivity či násilí na dětskou duši v pohádkách jako 

v případě skutečné agresivity (Černoušek, 1990).  

Podle Černouška (1990) volbu identifikačních vzorů v pohádce dítě neprovádí na základě 

rozpoznání zla a dobra, ani na základě sympatií nebo antipatií. Takové dítě totiž údajně ani 

pořádně neví, co je dobro a co zlo. Děti se ztotožňují s kladnými hrdiny, protože ony dobré 

pohádkové postavy jsou jednoduché, přímočaré, nekomplikované. Dítě se dle autora 

s pohádkovým dobrem neztotožňuje z důvodu, že by rozpoznalo příslušné ctnosti, ale poněvadž 

situace kladného hrdiny a jeho pohádkového dobrodružství vzbuzuje v dětské duši silný ohlas. 

Dítě se nezabývá otázkou, zda chce být tím dobrým, ale ptá se „Komu se chci podobat?“. Do 

pozitivní pohádkové postavy se pak dětská mysl jednoduše promítne. Právě v této projekci 

nakonec spočívá samotná identifikace. Jsou-li hrdina nebo hrdinka dobří, chce být dobré i dítě. 

Benová (in Červenka, 1960) vidí ztotožnění v normálních případech s kladnými hrdiny zejména 

z toho důvodu, že taková postava je líčena jako nejlepší či nejstatečnější, nezmiňuje však jako 

hlavní ukazatel volby nekomplikovanost či nesouvislost se sympatiemi a antipatiemi.  

Takto hodnotí proces identifikace výše zmínění autoři. V jejich přístupu ke ztotožňování 

však zcela chybí zohlednění genderového hlediska, tudíž se nabízí otázka, zda taková tvrzení 

platí stejně u chlapců i u dívek. Přestože bychom v Černouškově pojetí sympatií a antipatií mohli 

hledat souvislosti s preferencí stejného pohlaví dítěte a vybraného hrdiny, neboť na základě 

sociálního učení je takový mechanismus přirozený, podle Černouška v identifikaci nehraje tato 

skutečnost roli. Ačkoli ani Černoušek ani Benová vliv genderového hlediska explicitně 

nepopírají, z jejich pojetí není patrné, že brali při vysvětlení procesu identifikace ohled i na jiné 

aspekty včetně genderu, než byly zmíněny výše. 

Faktem však je, jak potvrdily například provedené výzkumy Musila (2010) a Malé 

(2012), že jakmile v příběhu chybí vzory s typicky maskulinními nebo femininními znaky, o 

čemž bude řeč ještě v kapitole týkající se genderové socializace, volí děti pro ztotožnění takové 
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vzory, které jejich vidění okolního světa žádným způsobem nenarušují. Sama s ohledem na můj 

výzkum považuji zohlednění genderového hlediska v případě identifikace s postavami za více 

než nutné. 

2.3. GENDEROVÁ SOCIALIZACE A GENDEROVÁ IDENTITA U DÍTĚTE V 

PŘEDŠKOLNÍM VĚKU 

Během vývoje dítěte se uplatňuje několik faktorů pro socializaci. Vedle rodiny, jež stojí 

na nezastupitelném místě, jsou to především předškolní vzdělávací zařízení, vrstevnické skupiny, 

dále pak například hračky, dětská literatura a v neposlední řadě média. Součástí socializace - 

procesu, jenž probíhá od narození do smrti člověka a prostřednictvím něhož se dítě stává 

společenskou bytostí s osvojenými společenskými hodnotami a normami, je i socializace 

genderová, tedy „předávání a osvojování poznatků o genderově strukturované společnosti“ 

(Musil, 2010, s. 32). 

Spolu s batolecím obdobím je předškolní věk významným obdobím pro rozvoj sebepojetí 

dítěte. Důležitou součástí tohoto sebepojetí je i jeho genderová identita – tedy to, do jaké míry se 

člověk vnitřně prožívá jako příslušník daného pohlaví. Pohlavní identita se začíná formovat již 

při početí dítěte, už tehdy se objevuje odlišný přístup v očekávání ve vztahu k děvčatům a 

chlapcům. O základních teoriích vývoje genderové identity pojednává ve své práci například 

Musil (2010) nebo Malá (2012). 

V předškolním věku dítě absolvuje v osvojování genderové role nejviditelnější pokrok. 

Možnost pobytu v odlišném prostředí než v domácím a celkové rozšíření kontaktů (zejména 

s vrstevníky stejného pohlaví) dítěti více umožňuje přejímat názory, postoje, zvyky a projevy 

chování, které jsou charakteristické pro vlastní rodovou strukturu. Tím se dítě začíná učit 

přemýšlet o své identitě, jako by šlo o konstantní část jejich osobního a sociálního života (Davies 

dle Änggård, 2005).  

Zatímco ve třech letech děti rozumí významu gender pouze jako určitému 

diferenciačnímu kritériu, ale zatím si neuvědomují, že pohlaví znamená trvalý znak lidské 

osobnosti, ve čtyřech letech již dochází k uvědomění genderové stálosti a dítě si tak uvědomuje, 

že jeho pohlaví je stabilní a neměnné. Preference stejného pohlaví u vrstevníků je patrně dána 

potřebou dítěte upevnit si ve skupině svou identitu a roli, zároveň je i výsledkem přirozeného 

výběru podle společných aktivit či zájmů a způsobů komunikace. Pohlavní příslušnost znamená 

pro dítě důležitější ukazatel ve výběru vrstevníků než např. příslušnost etnická (Janošová, 2008).  
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Zpočátku předškolního období děti uvažují o svém pohlaví jako o věci rozhodnutí – 

správné je to, jak to mají právě oni. Genderová identita je u dětí generována zejména z činností, 

které provádějí – chlapec se považuje za příslušníka mužského pohlaví proto, že jeho činnost se 

vyznačuje maskulinními znaky. 

2.3.1. GENDEROVÉ STEREOTYPY 

Děti v tomto období již registrují rozdíly mezi mužskou a ženskou rolí, chápou pohlaví 

jako součást své identity a zhruba kolem čtvrtého roku jsou představy o úkolech a povinnostech 

mužů a žen navíc rozšířeny o obecné porozumění obsahu genderových stereotypů (Janošová, 

2008). Tato přílišná generalizace norem chování, charakteristik a společenských postavení vede 

u dítěte k utváření představ o tom, co je typicky femininní a typicky maskulinní (Blakemore, 

Berenbaum a Liben dle Musil, 2010). „Snaha chovat se podle toho, jak si představují „správné“ 

jednání ostatních příslušníků vlastního pohlaví, se začíná objevovat poněkud dříve u chlapců“ 

(Janošová, 2008, s.121). U dívek tato potřeba narůstá pomaleji a současně v menším měřítku.  

Výzkumy Davies (dle Änggård, 2005), o nichž bude ještě řeč, ukázaly, že předškolní děti 

mají velkou schopnost udržet myšlenku takového bipolárního rozdělení, neboť při reprodukci 

genderově nestereotypních příběhů ignorovaly odchylky od genderového řádu a informace 

zpracovaly tak, aby odpovídaly jejich osvojeným schématům. Tímto aspektem se i já sama ve 

svém výzkumu důkladně zabývám. 

Děti většinou napodobují osoby stejného pohlaví, nicméně to není striktní pravidlo. 

Pokud osoba stejného pohlaví vykazuje určité chování pro dané pohlaví netypické, je 

pravděpodobné, že v tomto případě děti takové chování napodobovat nebudou. Stejně tak děti 

mohou napodobovat spíše osoby opačného pohlaví v případě, kdy daná osoba disponuje mocí a 

jelikož je za nositele moci považován spíše muž, je mnohem častější u dívek, že se identifikují 

s osobou mužského pohlaví, než že by se chlapci identifikovali se ženami (Blakemore, 

Berenbaum a Liben dle Musil, 2010). Tento aspekt je zároveň jedním ze stěžejních bodů mého 

výzkumu, kdy s ohledem na výše zmíněné informace budu porovnávat nasbíraná data. Jak jsem 

již uvedla v kapitole kognitivního vývoje, uvažování předškolních dětí je vázáno na vnější 

znaky, stejně tak tomu je i v případě chápání maskulinity a femininity. Děti nahlíží na gender 

skrze stereotypy, mají tendenci zveličovat odlišnosti mezi pohlavími, zároveň si všímají více 

informací týkající se pohlaví jejich vlastního, takové informace si zároveň snáze zapamatují 

(Vágnerová, 2012).  
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Pohádky svým způsobem zobrazování mužských a ženských postav podporují genderově 

strukturovanou společnost, děti se tak dozvídají o tom, kdo má největší moc či jaké chování je 

pro osobu daného pohlaví žádoucí, a vzhledem k těmto informacím se poté s konkrétními 

postavami ztotožňují.  

2.3.2. MEZIPOHLAVNÍ ROZDÍLY V HERNÍ ČINNOSTI 

Hra vedle pohádky pro dítě v předškolním věku představuje další způsob interpretace a 

vyrovnávání se s realitou, která je pro něj nějak zatěžující. Dítě se musí neustále přizpůsobovat 

požadavkům okolního světa, i když jim mnohdy plně nerozumí. Pomocí fantazie tak může 

zpracovávat skutečnost tak, jak samo chce. Prostřednictvím hry se děti mohou naučit vnímat a 

rozlišovat své osobní vlastnosti, ať již jsou pozitivní či negativní (Vágnerová, 2012). 

V předškolním věku se oblíbené herní činnosti mezi chlapci a dívkami diametrálně 

odlišují, nicméně tyto rozdíly v aktivitách jsou často nápadné až za přítomnosti ostatních dětí. 

Pokud si dítě hraje samo nebo v přítomnosti dospělých osob, nevykazuje jeho chování 

z genderového hlediska zvláštní nápadnosti. Jsou-li však nablízku další děti, jeho hra se často 

změní (Janošová, 2008). 

Co se týče konkrétních aktivit, které děti upřednostňují, chlapci jeví zájem spíše o 

dopravní prostředky všeho druhu, nejrůznější stavebnice, postavičky či napodobeniny zvířat či 

fiktivních televizních hrdinů (Spiderman, Superman, …), oblíbené jsou též zbraně, které evokují 

akční hry na bojování. Tyto aktivity jsou charakteristické pohybovou činností, jež je 

doprovázena určitou mírou agrese. V chlapeckých fantazijních hrách (hrách „na něco“) se též 

častěji než u dívek objevuje hra na nějaké zaměstnání (řidič, zedník, policista, …).  

Dívky vedle oblíbenosti her s panenkami tráví čas především hrou na nakupování, 

uklízení, vaření, tedy na domácí činnosti, dále pak hrou „na maminku“ atd. Zároveň se rády 

oblékají do nejrůznějších šatů a zdobí se (Janošová, 2008). Ačkoli některé dívky disponují 

bohatou fantazií, ani tehdy nebývají k bojovným aktivitám přitahovány tak silně jako chlapci 

(Jordan and Cowan, 1995). Stejně tak jako rozdílná výchova i rozdílný způsob hry chlapců a 

dívek „přispívá k odlišnému rozvoji jejich kognitivních schopností a dovedností“ (Janošová, 

2008, s.126).  

2.3.2.1.Specifika prostředí MŠ 

Mateřská škola je jednou z institucí, která má vliv na formování genderové identity. 

Ačkoli tato identita vzniká za širokého vlivu biologických faktorů, osobních dispozic, 
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společenských očekávání a sociálních struktur, jak již bylo zmíněno, v potaz nepochybně 

musíme vzít i genderové zatížení institucí, ve kterých pobýváme. Pro předškolní děti takovou 

instituci představuje školka (Jarkovská a Smetáčková in Smetáčková, 2006) 

V rámci této instituce je gender materializován mimo jiné i prostřednictvím diferenciace 

vybavení školy. V tomto prostředí mají děti k dispozici různá místa na provozování 

nejrůznějších aktivit – většinou nechybí imitace domečku, kuchyně, obchodů;  nezbytnou 

součástí hraček pro chlapce jsou například stavebnice a skládačky v podobě silnic, měst atd. 

Dnešní mateřské školy disponují bohatým sortimentem moderních hraček, nicméně z hlediska 

oblíbených činností dětí v předškolním věku zde chybí prostor vymezený na „válečné bojování“, 

ve kterém chlapci nacházejí velkou zálibu, což mohu sama ze zkušeností z práce v mateřských 

školách potvrdit.  

Chlapci se v několika prvních týdnech ve školce pokouší o nápravu a pomocí metody 

známé jako „bricolage“
5
 postupně přetransformují několik předmětů, z nichž vytvoří pro sebe 

významově nové předměty s charakteristickými maskulinními znaky. Typickým příkladem může 

být panenka přetvořená ve válečnou zbraň (Jordan and Cowan, 1995). „Bricolage“ je v literatuře 

charakterizována jako určitý způsob odporu subkultury, kdy pomocí přetváření dojde k odhalení 

vlastní „tajné“ identity a komunikaci prostřednictvím zakázaných významů (dle Hebdige in 

Jordan and Cowan, 1995). Dívky v případě akomodace v prostředí mateřské školy nemají takový 

problém jako chlapci.  

2.4. POHÁDKY V GENDEROVÉ PERSPEKTIVĚ 

Jak bylo již nejednou zmíněno, pohádky mají ve výchově a vzdělávání nezastupitelné 

místo. Plní funkci prostředku pro poznávání sociální reality, tudíž se v  pohádkových příbězích 

odráží nejrůznější společenské obrazy, a to včetně genderových stereotypů. Obecně rozdělení 

genderových rolí je v dětské literatuře pojímáno třemi způsoby, které jsou dle Whartona (2005) 

vzájemně slučitelné. První způsob pojetí prezentuje maskulinitu a femininitu v pohádkách jako 

reflexi současných sociálních hodnot a vzorců chování. Druhý způsob vysvětluje genderové role 

postav jako možnost ke konstrukci vlastní identity. Za třetí hledisko lze považovat 

psychoanalytický přístup k pohádkám, z něhož jsem zejména vycházela v části o pohádkách jako 

takových. V tomto přístupu jsou rozdíly mezi ženskými a mužskými postavami funkční a pro 

psychický vývoj správné.  Gender je zároveň považován za prostředek ovlivňující vztahy v celé 

společnosti.  

                                                           
5
 Českým ekvivalentem je „brikoláž“. 



28 
 

Pro dítě představují genderové stereotypy v pohádkách několik faktorů. Slouží jako určité 

vodítko, které napomáhá vytvářet konkrétnější představy o vlastní budoucnosti, zjednodušují 

postupné přijímání i plnění povinností, neboť děti ví, že přesně to se bude i od nich jednou 

v budoucnu očekávat, a zároveň vytváří pocit jistoty, „který vyplývá z vědomí přináležitosti 

k jedné ze skupin“ (Janošová, 2008, s.29). 

Dalším, a bezesporu nejvýznamnějším, zprostředkovatelem soudobých kulturních 

hodnot, norem a očekávání je v současnosti televize. Stejně tak jako pohádky je i televize 

genderově zatížená, poskytuje silně stereotypní obraz o obsahu mužské a ženské role. Podle 

výzkumů provedených v USA v 70. letech dokonce mužské postavy převažovaly nad ženskými 

v poměru 1:2. (Cantor dle Bealová in Janošová, 2008). Celkový vliv masmédií na změny 

v genderové roli u dětí lze však zjišťovat a měřit jen s obtížemi, neboť v žádném výzkumu není 

možné eliminovat další vlivy, jež se na změnách v chování a postojích podílejí.   

Až do předškolního věku děti nejsou schopné přijmout relativitu nějakého jevu a většinu 

informací hodnotí podle jednoduchého konstruktu „buď – anebo“. Tím pádem pro ně existují 

pouze dvě možnosti, což přesně vyhovuje jejich rozumovým schopnostem. 

Při pozorném pohledu na dnes nejrozšířenější pohádky zjišťujeme, že kromě 

uvědomování si rozdílů mezi dobrem a zlem a víry ve šťastné konce vedou děti také k rozdílům 

mezi tradičními mužskými a ženských rolemi. I přestože v pohádkách většinou dochází 

k prolamování hranic reálného světa a jeho sociálního uspořádání, u genderové struktury ke 

změnám v příliš velké míře nedochází.  

2.4.1. ZOBRAZOVNÍ MASKULINITY A FEMININITY V POHÁDKÁCH  

Maskulinita a femininita jsou v pohádkách vykresleny jako komplementární a 

neprostupné kategorie. Zdá se, že většina nám známých pohádek zcela kopíruje tradiční 

patriarchální genderovou strukturu, kde muži zaujímají vyšší pozice než ženy.  Mužské 

pohádkové postavy jsou aktivní, svobodné, rozhodují o svém osudu. V drtivé většině bývají 

hlavními hrdiny, vystupují v pohádkách v zaměstnáních, které vyžadují větší míru dovedností a 

schopností, zatímco ženy bývají spojovány s méně prestižními domácími pracemi. Pokud je 

výjimečně hlavní hrdinkou žena, zastává často funkci objektu, „udíleného jako odměna muži za 

prokázané služby“ (Jarkovská in Nosál, 2004, s.59). Belotti (dle Jarkovské, 2004) v roce 1973 

zkonstatovala, že v tradičních pohádkách se ženy objevují jako mírné, nevýrazné, pasivní a 

neschopné postavy, které se zaobírají pouze vlastní krásou. Mužské postavy jsou naopak 

charakterizovány aktivitou, sílou, čestností a inteligencí. Svá tvrzení demonstrovala na třech 
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nejznámějších pohádkách, které se vypráví dětem dodnes: O Červené Karkulce, O Sněhurce a O 

Popelce. 

2.4.1.1.Fyzická krása  

Benešová (in Červenka, 1960) uvádí, že princové a princezny bývají v pohádkách velmi 

krásní. Krásu můžeme vnímat jako jednu z mála vlastností, kterou znají už nejmenší děti a 

dovedou ji dobře postřehnout. U dětí je nejvíc vyvinuta zraková představivost, tudíž krása bývá 

častou příčinou obliby Princové a princezny bývají díky kráse také spojováni s dobrotou, proto 

obzvlášť mladší děti mívají někdy potíže pochopit, jak by někdo zlý mohl být zároveň krásný.  

Přestože zde bylo řečeno, že jako krásné jsou v pohádkách zobrazovány jak princezny, 

tak i princové, zevnějšek postav bývá více zdůrazňován a popisován mnohem rozsáhleji u 

zástupkyň ženského pohlaví. Na stálost ideálu ženské krásy se ve svém výzkumu pohádek bratří 

Grimmů zaměřily autorky Baker-Sperry a Grauerholz (2003). Z jejich výzkumu vyplynulo, že 

více než polovina mladých hrdinek byla popsána jako krásná nebo alespoň hezká, zatímco 

v případě mladých mužských postav se k takovým charakteristikám dostalo pouze necelých 

20%. V mnohých případech byla dokonce atraktivita ženských postav hlavním hybatelem 

příběhu (Musil, 2012).  

Jak je zmíněno výše, fyzická krása je v pohádkách současně spojována s dobrem, což 

potvrdily i tyto autorky. Zároveň však krása představuje pro ženské postavy nebezpečí, které lze 

demonstrovat na nucených úkrytech krásných princezen před ohrožením z vnějšku či na 

nejrůznějších jejich převlecích.  

2.4.2. GENDEROVĚ NESTEREOTYPNÍ POHÁDKY 

Jako alternativa k tradičním, mnohdy genderově velmi stereotypním pohádkám začaly 

vznikat pohádky s netradičním genderovým obsahem. Přestože role pohádky v diskurzu o 

genderu byla rozpoznána a kritizována již v polovině minulého století (např. S. Beauvior v knize 

The Second Sex, 1949
6
), teprve v 70. letech 20. století po zveřejnění článků Alison Lurie došlo 

v literatuře k určité změně a od 80. let se výzkumy týkající se genderového hlediska v pohádkách 

jak co do rozsahu, tak i do pestrosti rozšiřovaly. Vznikaly tak nové příběhy, jejichž konkrétním 

cílem bylo prezentovat genderově vyvážený příběh.  

                                                           
6
 V češtině pod názvem „Druhé pohlaví“ 
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Počty genderově nestereotypních pohádek ani zdaleka nedosahují četnosti pohádek 

tradičních a ani není jejich ambicí tradiční pohádky nahradit. Jde zejména o to, aby tradiční 

příběhy byly doplněny co největším počtem příběhů, které prezentují spíše součinnost a souznění 

než konfrontaci a hierarchii, zároveň nediskriminují ty, kdo neodpovídají momentální představě 

o módnosti, kráse či úspěšnosti (Haase, 2004). Nabízí se však otázka, jak je možné, že i přes 

takové změny zůstávají tradiční pohádky stále populární, když v takové míře podporují 

stereotypy v genderovém řádu. S několika návrhy na odpovědi přichází Musil, z nichž za 

nejdůležitější považuji tvrzení, že „genderově netradiční pohádky nemohou uspět, protože 

nemají podporu v ostatních oblastech, které ovlivňují socializaci dětí, tudíž nemohou mít řádný 

socializační účinek (Musil, 2010, s.45). Zároveň je zajisté vhodné zohlednit fakt, že roli 

vypravěčů a čtenářů pohádek u dětí zastávají především rodiče, prarodiče či učitelky v 

mateřských školách, kteří volí především takové pohádkové příběhy, jež oni sami znají a jsou 

jim nějakým způsobem blízké.  

Genderově netradiční pohádky lze rozdělit do dvou skupin, kdy první skupina zahrnuje 

příběhy, jejichž cílem je zdůraznit možnou variabilitu genderové role, gender zaujímá hlavní roli, 

čemuž odpovídá prezentace příběhu. Typickým příkladem takové pohádky může být Oliver 

Button is a sissy 
7
 od anglické autorky Tomie De Paoly. Do druhé skupiny patří pohádky, které 

oproti pohádkám z první skupiny vychází z tradičního pohádkového schématu (postavy princů, 

princezen, boj s drakem, vysvobození, …). V těchto pohádkách je z hlediska genderu pouze 

pozměněno obvyklé rozložení rolí. Dle výzkumů Bronwyn Davies je druhá skupina pohádek 

dětmi vnímána jako atraktivnější, zřejmě pro jejich větší dramatičnost a jistou blízkost 

s tradičními pohádkami. Právě již zmíněná Davies provedla relativně rozsáhlý výzkum chápání 

genderových rolí u dětí předškolního věku v Austrálii, v němž se zároveň zaměřila na chápání 

feministických pohádek. Později ve spolupráci s Hiroyuki Kasamou provedla obdobný výzkum 

v Japonsku. Stejně jako práce Musila (2010) a Malé (2012) má i můj výzkum kromě práce 

s určitým typem pohádky další obdobné charakteristiky s výzkumy Davies, o čemž bude 

pojednáno v empirické části. 

 

 

                                                           
7
 V českém překladu „Oliver Knoflíček je bábovka“.  

Tato pohádka vypráví o chlapci, kterého místo fotbalu a basketbalu zajímá více švihadlo a tancování – tedy “dívčí 

věci”. Rodiče se ho nejprve snaží přemluvit k “chlapeckým” hrám, nakonec však rezignují a dovolí Oliverovi 

navštěvovat hodiny tance. Tanec Olivera velmi baví, ale díky této zálibě se stane terčem posměchu spolužáků, kteří 

dokonce na školní zeď zvěční nápis “Oliver je bábovka”. Po taneční soutěži, jíž se Oliver zúčastní, a přijdou se na ni 

podívat všichni spolužáci, se i přes neumístění stává z Olivera hvězda, což potvrdí i přepsaný nápis na zdi. 
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 

3.1. CÍL VÝZKUMU 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké formy přijetí a nepřijetí genderově netradičních pohádek 

se vyskytují u dětí v předškolním věku. Práce navazuje na dřívější výzkumy týkající se 

genderově nestereotypních pohádek (Musil, 2010 a Malá, 2012). Tento výzkum není orientovaný 

pouze na obecné zkoumání postojových rysů u dětí, správnost zapamatování a reprodukce 

příběhu. Sice jsem se také pokoušela zjistit, jakým způsobem děti na netradiční příběh reagují, 

nakolik jsou ochotné tuto pohádku přijmout, pochopit ji a identifikovat se s hlavním hrdinou, 

zaměřila jsem se ale především na hledání shod a rozdílů ve zpracování mezi dvěma odlišnými 

skupinami dětí. Sledovala jsem zejména, jaké jsou shody, popř. odlišnosti u dětí, které mne znají, 

a u dětí, které se mnou nikdy nepřišly do styku.  

Zahraniční výzkumy i obě bakalářské práce Musila (2010) a Malé (2012) ukázaly, že 

s přijímáním genderově netradičních pohádek mají předškolní děti potíže. Můžeme tedy 

předpokládat, že jde o důsledek existujícího scénáře, který si děti osvojily, a s nímž porovnávají 

nové a neznámé příběhy. Vedle tohoto socio-kulturního hlediska ale zároveň můžeme vzít 

v potaz ještě psychoanalytické vysvětlení, jenž spočívá v přirozenosti a nutnosti tradičního 

rozvržení maskulinity a femininity. Změna scénářů, stejně tak jako změna postojů, je za určitých 

podmínek možná. Z teorie změny postojů je nám známý fakt, že vztah k osobě, která prezentuje 

nové informace, je jedním z výrazných faktorů podněcující zmíněnou změnu. Je-li tato osoba 

důvěryhodná a blízká, ke změně postoje dojde snáze. Tedy stručněji řečeno - ve výzkumu jsem 

mimo jiné přihlížela k tomu zjistit, zda zkušenost dítěte s osobou prezentující příběh ovlivňuje 

snadnost přijetí neobvyklého obsahu v podobě genderově netradiční pohádky. Jako materiál pro 

srovnání reakcí na nestandardní příběh sloužily pohádkové příběhy s genderově stereotypním 

obsahem.   

Jak jsem již uvedla v teoretické části, pohádky výrazně formují dětské nazírání na svět, 

mimo jiné ovlivňují i vnímání genderových vztahů ve společnosti. Genderově netradiční 

pohádky se snaží narušit stereotypní zobrazování maskulinity a femininity v pohádkách, kde muž 

je zpravidla ten, kdo bývá zobrazen jako odvážný a aktivní, zatímco žena typicky pasivní a 

fyzicky atraktivní (Renzetti a Curran, 2003). Výzkum stejně jako práce Musila (2010) i Malé 

(2012) tak vycházel z předpokladu, že většina nám známých pohádek je spojena především 

s mužským hrdinou, tudíž je pravděpodobné, že proces identifikace s hlavní postavou mužského 

pohlaví bude zřetelnější u chlapců. Jelikož pohádky v předškolním věku slouží zároveň jako jistý 
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vzor k budování genderového řádu, dalším předpokladem bylo, že genderově nestandardní 

pohádka nabídne takovou možnost i dívkám. Současně jsem se zabývala zkoumáním 

předpokladu, že chybovost děti při interpretaci příběhů bude zřetelně vyšší v případě pohádky 

s genderově nestereotypním obsahem.  

3.2. VÝZKUMNÝ SOUBOR 

Do výzkumu bylo zařazeno celkem dvanáct dětí – osm dívek a čtyři chlapci ve věkovém 

rozmezí od čtyř do šesti let. Polovina dětí (čtyři dívky a dva chlapci) byla vybrána na základě 

rozhodnutí paní učitelky, kdy výběr však splňoval mé požadavky na věk a pohlaví. Těmto dětem 

jsem byla představena jako nová mladá paní učitelka, co by si s nimi ráda poslechla pohádky. 

Druhou polovinu tvoří děti, se kterými jsem předchozí rok pracovala jako lektorka angličtiny, 

nebyla jsem tedy pro ně cizím člověkem.  

Na základě zdůvodnění paní učitelky, že pohádky s dětmi rozebírají běžně, tudíž můj 

výzkum výrazně nepřesahoval hranice každodenní činnosti ve školce, jsem tedy od rodičů 

nepotřebovala informovaný souhlas. 

Původním záměrem byl větší počet dětí z obou skupin a také shodné rozložení pohlaví, 

nicméně odchod některých „mých“ dětí do školy, stěhování a další důvody zapříčinily, že mi ze 

skupiny angličtinářů „zbyly“ pouze čtyři dívky a dva chlapci. Podle toho jsem tedy přizpůsobila i 

podobu druhé skupiny.  

Co se týče věku dětí, v obou skupinách byl průměrný věk 5 let u chlapců a 5,5 let u 

dívek. Průměrný věk všech dětí dohromady činil 5,33 let. U většiny dětí se jednalo o 

předškoláky, do každé skupiny bylo zároveň zahrnuto jedno dítě s odkladem školní docházky. 

Od paní učitelky jsem získala také stručné charakteristiky jednotlivých dětí, které jsem 

v případě „angličtinářů“ doplnila ještě o postřehy z vlastní zkušenosti. Tyto informace jsou 

součástí obsahu kapitoly věnované analýze jednotlivých rozhovorů s dětmi. 

3.3. METODA SBĚRU DAT 

Data pro výzkum jsem sbírala v mateřské škole se standardním zaměřením na okraji 

Prahy. Výběr konkrétní školky byl podmíněn znalostí prostředí, neboť jsem sem docházela jako 

lektorka kroužku angličtiny. Pro výzkum mi byla přidělena nově zařízené malá třída. Šlo o 

příjemné prostředí, které děti dobře znají. V tom spatřuji velkou výhodu, neboť následné 
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rozhovory nebyly ohroženy neznalostí místa a děti se cítily bezpečněji. Rozhovory probíhaly 

v rohu místnosti u stolečku, kdy dítě většinou sedělo na malém gauči.  

Během osmi návštěv zařízení mateřské školy jsem s každým dítětem provedla dva semi-

strukturované rozhovory týkající se pohádek a dvě kratší rozmluvy nad obrázkem. Celkem jsem 

zaznamenala a následně zpracovala dvacet čtyři rozhovorů o pohádkách a dvacet tři rozhovorů o 

obrázcích. V jednom případě chlapec odmítl kreslit, o čemž se zmíním později. 

První setkání jsem věnovala pouze povídání s dětmi, jež jsem učila. Toto zhruba 

dvacetiminutové setkání jsem zorganizovala z toho důvodu, abych se dětem připomněla, 

poněvadž v letošním roce bohužel z jistých důvodů kroužek angličtiny v této školce vést 

nemohu, což mj. jistým způsobem narušilo plány výzkumu. Kromě mě a „mých angličtinářů“ ve 

třídě nebyl nikdo přítomen. Společně jsme si zavzpomínali na hodiny angličtiny, které jsem 

vedla, děti mi vyprávěly o tom, co si přejí od Ježíška, co je ve školce nového, kdo půjde do školy 

a podobně.  

Samotný výzkum jsem založila na pouštění audio nahrávek s pohádkami a průběžném a 

následném vedení semistrukturovaného interview o poslechnutém příběhu. Za hlavní výhodu 

polostrukturovaného interwiev považuji možnost záměny pořadí otázek a dále možnost pokládat 

doplňující otázky i u odpovědí, které účastník dává na pevně strukturované podněty, čímž jsem 

v několika případech maximalizovala výtěžnost rozhovoru (Miovský, 2006). Hlavním důvodem 

pro práci s audio nahrávkou byl fakt, že prostřednictvím nahrávky budou zajištěny pro všechny 

děti stejné podmínky při poslouchání – tempo, intonace, nádechy, jednotlivé pauzy atd., zatímco 

při čtení je taková jistota prakticky nemožná. Tímto jsem se snažila vyhnout tomu, aby děti byly 

ovlivněny mým aktuálním rozpoložením, které by se promítlo do způsobu čtení, minimalizovala 

jsem také riziko možného odkašlávání a tím pádem narušování plynulosti příběhu.  

Přestože na významu stále nabývají nejrůznější ilustrace doprovázející vyprávění 

pohádek a ve světě dětské literatury jde o téměř neodmyslitelnou součást, rozhodla jsem se při 

výzkumu pracovat pouze se samotnou audio nahrávkou. Hlavní důvod pro toto rozhodnutí byl 

ten, že ilustraci u neznámých pohádek, se kterými se děti setkávají poprvé, považuji za příliš 

direktivní, snažila jsem se zabránit tomu, aby vizuální podnět dominoval samotnému vyprávění a 

omezoval tak míru představivosti dítěte. Zároveň jsem se vyhnula možnému rozptylování dětí 

přítomným obrazovým materiálem. Poněkud skeptičtí jsou k ilustracím pohádek i někteří 

odborníci, například Černoušek či Bettelheim. Podle Bettelheima (2003) se i Tolkien se 

domníval, že ilustrace samy o sobě jakkoli dobré, přinášejí pohádkám jen pramálo a v leckterých 
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případech dokonce škodí. Pohádka pak díky ilustracím ztrácí mnoho z osobního významu pro 

dítě.    

Audionahrávka s pohádkami byla pouštěna prostřednictvím počítače. Vypravěčem 

pohádek se stal po dlouhém a pečlivém výběru můj spolužák Marián Vanek. Mužský vypravěč 

byl vybrán záměrně, a to hlavně z toho důvodu, aby se děti v rámci výzkumu setkaly s oběma 

pohlavími. Zároveň jsem se také snažila vést následný rozhovor maximálně spontánně, aby děti 

neměly pocit, že jsem v obou případech ta, co jim předloží určité informace a zároveň je z potom 

„zkouší“.     

Pohádky jsem dětem pouštěla vždy individuálně z důvodu předpokladu, že děti budou při 

poslouchání pozornější a při následném rozhovoru nebudou ovlivněny názory ostatních, jako by 

tomu bylo při skupinovém interview. Zároveň zde nehrozila situace, že by se méně průbojné děti 

hůře dostávaly ke slovu. Při poslouchání pohádky a následném interview nebyl kromě 

dotazovaného dítěte a mne přítomen nikdo jiný. Samotnému povídání o pohádkách předcházel 

volný rozhovor s dítětem, který měl za úkol uvolnit atmosféru a dítě určitým způsobem 

rozpovídat. Všechny děti se účastnily výzkumu dobrovolně, tím pádem nehrozilo nebezpečí, že 

dítě nebude chtít komunikovat. I přestože několik dětí mělo s komunikací drobné potíže, 

nepociťovala jsem, že by měly z našeho rozhovoru obavy. Ba naopak, před posloucháním 

pohádek děti byly vždy nadšené, dohadovaly se, kdo půjde první. To, že některé děti z počátku 

působily zakřiknutě, bych přičetla několika faktorům, které rozeberu později v kapitole č. 3.6.3.  

První pohádka, která byla dítěti puštěna, byla genderově stereotypní pohádka. V určitém 

okamžiku jsem pohádku zastavila a vedla s dítětem rozhovor na téma, jak by se mohl příběh 

rozvíjet, co bude následovat. Poté byla pohádka puštěna dál, tentokrát až do konce. Na řadu 

přišel rozhovor. Otázky, které jsem dětem kladla, zněly následovně: 

1. Líbila se ti pohádka? 

2. Zkus vymyslet, jak by se pohádka mohla jmenovat. 

3. O čem pohádka byla? 

4. Kdo byl hlavní postavou (tou nejdůležitější)? 

5. Kdyby sis mohl/a vybrat, kým z pohádky bys chtěl/chtěla být? A proč? 

6. Co se ti na pohádce nejvíce líbilo? 

7. Co se ti naopak nelíbilo? 

8. Jak myslíš, že by to mělo být v opravdovém světě? Můžou holky zachraňovat taky 

kluky nebo jen kluci holky? 
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 Po rozhovoru následovala výtvarná činnost, kdy dítě dostalo za úkol nakreslit, o čem 

pohádka byla, popř. co si z pohádky, kterou jsme si spolu pouštěli a povídali si o ní, pamatuje. 

Získané kresby dětí nalezneme pod přílohou číslo 4. Následující den probíhalo to samé 

s pohádkou genderově netradiční. Přestože se domnívám, že ideální postup by byl pořadí 

pohádek střídat, kdy některé děti by začaly s poslechem pohádky tradiční a některé s netradiční, 

tato možnost nešla zrealizovat, neboť děti navštěvují stejnou školku, ve většině případů dokonce 

stejnou třídu, tudíž jsem měla obavu, že by si navzájem povídaly o obsahu, čímž by se následně 

narušil sběr dat druhý den.  

Ve všech případech byla prodleva mezi pohádkami jeden den. Každé jednotlivé „sezení“ 

s dítětem trvalo zhruba 20 minut, rozhovory týkající se popisu obrázků byly podstatně kratší. 

Veškeré rozhovory s dětmi i s učitelkou byly zaznamenávány na diktafon a současně na mobilní 

telefon. Použitím dvojí záznamové techniky jsem se snažila minimalizovat riziko selhání 

jednoho ze záznamových zařízení a tím způsobené absence záznamu rozhovorů. Zvukový 

záznam představoval velikou podporu a pomoc, neboť informacemi týkající se obsahu jsem se 

během interview nemusela zabývat a dělala jsem si poznámky pouze související se zajímavým 

pozorováním – neverbální komunikační prvky, pohyb dětí, vzhled atd. Zvukový záznam navíc 

zachycuje veškeré kvality mluveného slova, tedy sílu hlasu, délku pomlk, různé doprovodné 

zvuky či řečové vady. Tyto kvality by záznam pouze metodou tužka-papír nenabídl (Miovský, 

2006). 

Další součástí výzkumu byl doplňující dotazník pro rodiče týkající se pohádek. Skrze 

dotazník jsem se pokoušela zjistit několik informací o rodičích, jak často a jakým způsobem 

dětem prezentují pohádky, co preferují oni a co jejich děti atd. (viz příloha č. 3). Na základě 

těchto výpovědí jsem se následně snažila hledat nejrůznější souvislosti s odpověďmi dětí, které 

jsem získala z rozhovorů.  

3.4. METODA ZPRACOVÁNÍ DAT 

Fixováním kvalitativních dat prostřednictvím diktafonu a mobilního telefonu jsem získala 

základní materiál, s nímž jsem dále pracovala. Prvním krokem, který jsem s netextovými daty 

provedla, byla transkripce. Podle Pottera (2003) je transkripce klíčovým prvkem, neboť 

zjednodušuje proces analýzy. Doslovný přepis rozhovorů s dětmi je uveden v příloze pod 

číslem 1.  

Při analýze dat jsem pracovala s metodou zachycení vzorců. Princip této metody spočívá 

ve vyhledávání opakujících se vzorů či témat a jejich zaznamenávání (Potter, 2003). Snažila 
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jsem se hledat opakující se vzorce výroků či reakcí dětí relevantní výzkumným otázkám během 

rozhovorů. Nahlížela jsem nejen na stránku obsahovou, ale i formální - zohledňovala jsem tedy 

různé způsoby, jakými děti během povídání reagovaly, jak se projevovaly nonverbálně apod. 

Během analýzy jsem pracovala s několika oblastmi, na které byla během rozhovorů úmyslně 

přivedena řeč. Tato jednotlivá témata korespondují s obsahem otázek uvedených v předchozí 

kapitole. Na základě analýzy se následně dalo vypozorovat několik dalších témat, která sloužila 

jako vodítko pro srovnání zkoumaných dvou skupin. Těmito tématy byly např. individuální 

způsoby zpracování příběhů či potíže s přijetím genderově netradičního obsahu. 

Vycházejíc z analyzovaných témat jsem vytvořila medailonky jednotlivých dětí, jež 

obsahují základní informace o dětech a také stěžejní postřehy z rozhovorů. Reakce dětí na otázky 

jsem schematicky shrnula do tabulek, které přehledným způsobem prezentují získaná data. 

Následné shrnutí jednotlivých odpovědí obsahuje jak deskripce výroků, tak i mou interpretaci. 

3.5. CHARAKTERISTIKA POHÁDEK VYUŽITÝCH VE VÝZKUMU 

Pohádky ve výzkumu byly vytvořeny pro samotný účel bakalářské práce, inspirovány 

autorskými pohádkami Musila (2010). Jedná se o pohádky velmi podobné, liší se pouze 

v genderových rolích hlavních postav. Jak zmiňuje Musil, najít dvě pohádky odpovídající 

požadavkům výzkumu by bylo velice obtížné, tudíž vymyšlení vlastních pohádek se jeví jako 

nejlepší řešení. Zároveň je tak minimalizováno riziko, že znalost dětí konkrétního příběhu by 

určitým způsobem mohla ovlivnit jejich odpovědi v rozhovoru. Jak již bylo dříve řečeno, 

zobrazování žen a mužů v tradičních pohádkách podléhá genderově stereotypnímu nahlížení na 

obě pohlaví. Díky záměnnosti genderové role je tedy možné sledovat reakce dětí na něco 

nového, neotřelého, sledovat reakce na příběh, který nevyhovuje klasickému schématu. Jelikož 

v druhé pohádce tedy nedošlo kromě záměny genderové role k jiné transformaci příběhu, 

potencionální odlišnosti v reakcích jednotlivých dětí lze porovnat s ohledem  pouze na úlohu 

mužských a ženských postav v pohádce (Musil, 2010).  

Genderově standardní pohádka nese název O statečném ševci Matějovi. Vypráví o 

mladém odvážném chlapci, který se vydává vysvobodit krásnou princeznu Rozárku ze spárů 

zlého černokněžníka.  Matějovi se podaří princeznu zachránit, vrací se společně zpět do 

království a získává tak Rozárku za ženu a půl království k tomu. Druhá, genderově nestandardní 

pohádka, se jmenuje O statečné Anežce rybářově. Zde je naopak unesen princ Krasomil a od zlé 

čarodějnice se ho snaží osvobodit odvážná Anežka, dcera rybáře. I v tomto případě dobro vítězí 
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nad zlem, Anežka Krasomila zachrání a získává ho za muže a půl království k tomu. Použité 

pohádky v plném znění jsou uvedeny v příloze číslo 1. 

Proto, aby byly pohádky vhodné pro výzkum s předškolními dětmi, bylo nutné splnění 

určitých kritérií. Těmito hlavními kritérii je zejména rychlý dějový spád, jednoznačnost a 

srozumitelnost příběhu. Pohádky by zároveň z důvodu udržení pozornosti neměly trvat příliš 

dlouho, neboť děti ještě nedovedou intenzivně vnímat delší dobu – v tomto případě jde pokaždé 

o pět a půl minuty nepřesahující trvání nahrávky. 

Použité pohádky ve výzkumu mají stejně tak jako ostatní pohádky jisté charakteristické 

znaky. Hlavními postavami (Matěj, Anežka) jsou mladí lidé pocházející z chudého prostředí. 

Jsou v protikladu s princem a princeznou charakterizovány skrze své schopnosti, odvážnost a 

fyzickou sílu. Zajaté postavy z královské rodiny (princezna Rozárka, princ Krasomil) jsou 

naproti tomu popisovány pouze s ohledem na svůj atraktivní vzhled.  

Jak uvádí Streit (1992), takřka každá pohádka začíná harmonickou situací, která je 

později porušena (únos Rozárky, Krasomila). Poté přichází konfliktová obtížná situace, boje a 

nebezpečí. Pohádka je prostoupena všelijakými jasně čitelnými atributy zla. Zlo je nejen 

personifikováno (čarodějnice, černokněžník), ale také uvedeno vyprávěním do evidentních aktů 

(touha zmocnit se krásy druhých, únos…). Pohádkové postavy jsou uvězněny (jako tomu je zde), 

v ostatních pohádkách například propadají staletému spánku nebo dokonce zkamení. Zdá se, že 

zvítězily zlo a temnota a již se skoro slaví triumf. I přestože určité pasáže mohou vzbuzovat 

hrozivé obrazy a vyvolávat napětí, následující děj je naplněn jasným optimismem. Do jakési 

beznaděje se ozývají tóny vysvobození, přichází pomoc, následně dojde k očekávanému obratu. 

Dobro musí zvítězit nad zlem (Matěj vysvobozuje Rozárku, Anežka Krasomila). Pohádky končí 

obrazem šťastného sepětí opačných pohlaví, královskou svatbou (Černoušek, 1990). Zároveň 

jsou dodržena další kritéria, která jsou pro pohádkové příběhy příznačné – vyprávění začíná 

expozicí - čas a místo děje není určité (Za devatero horami, ...), dobré a zlé postavy jsou jasně 

polarizovány (Matěj x černokněžník, Anežka x čarodějnice), některé z postav nejsou přesně 

určené (král). Dále jsou zde překonávány hranice společenských tříd, dochází k sociální mobilitě 

(švec se žení s princeznou, dcera rybáře s princem), vyrovnávají se majetkové nerovnosti (švec i 

rybářka získávají půl království). 
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3.6. PREZENTACE VÝSLEDKŮ 

Cílem této kapitoly je definování rozdílů mezi několika skupinami dětí - s ohledem na 

pohlaví, věk a zejména pak na charakteristiku vztahu dětí ke mně jako osobě prezentující příběh. 

Analýzu dat jsem provedla ve všech klíčových oblastech, jež jsou v textu označeny čísly 1-7. 

3.6.1. MEDAILONKY
8
 

Následující medailonky mají za úkol krátce představit děti, které se výzkumu účastnily. 

Veškeré níže uvedené informace jsou založeny na rozhovorech s paní učitelkou, odpovědích 

rodičů z doplňujícího dotazníku a v případě dětí z první skupiny také na vlastních zkušenostech. 

Pozornost je současně věnována postřehům z pozorování během rozhovorů. 

1. Skupina dětí č. 1 – děti, které mne znají 

NELINKA , 5 let 

Nelinka má třináctiletého bratra. Co se týče Nelčiny povahy, jde o klidnou, tichou, rozumnou 

mladou „slečnu“, ovšem když se jí něco nelíbí, dá to patřičně najevo. Ve školce ráda kreslí a 

baví ji angličtina. 

Při rozhovoru o poslechnutých pohádkách vypadala Nelinka nejprve poněkud nesoustředěně a 

nejistě, s postupem času však působila více zaujatě a odpovědi ji nečinily problémy. Její 

nejoblíbenější barvou je růžová, což bylo z oblečení patrné. 

INFORMACE Z DOTAZNÍKU PRO RODIČE: 

Preferovaná forma prezentace 

pohádek 

RODIČE: čtení pohádek z knih (matka) 

                vyprávění vymyšlených pohádek (otec) 

NELINKA: čtení pohádek z knih, vyprávění vymyšlených 

pohádek, sledování pohádek v televizi, poslouchání audio 

nahrávek 

Nejčastější vypravěč v rodině: Matka, otec 

Nejoblíbenější pohádka: Každý týden jiná (rodiče střídají různé druhy pohádek – 

klasické české, ruské, …) 

 

 

 

                                                           
8
 Při práci s rozhovory jsou použita taková jména, kterými se mi děti samy představily. Je však pozoruhodné, že na 

rozdíl od dívek se pouze jeden chlapec představil zdrobnělým jménem. Děti jsou pravděpodobně na taková oslovení 

zvyklá, vůči chlapcům nebyly zaznamenány zdrobněliny v takové míře ani ze strany učitelek. 
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MARTINKA, 6 let 

Martinka má o tři roky starší sestru. Bývá ráda středem pozornosti, ráda tancuje a jinak 

pohybově se vyjadřuje. Má talent pro přednes, bujnou fantazii, je velice živá, někdy až příliš 

divoká.  

Martinka na první pohled působí rozumně, vypadá starší. Během rozhovoru byla pozorná, 

kamarádská a otevřená. Při poslouchání neustále urovnávala a hladila potah na gauči, na otázky 

reagovala pohotově. 

INFORMACE Z DOTAZNÍKU PRO RODIČE: 

Preferovaná forma prezentace 

pohádek: 

RODIČE: čtení pohádek z knih   

MARTINKA: čtení pohádek z knih, vyprávění 

vymyšlených pohádek, sledování pohádek v televizi, 

poslouchání audio nahrávek 

Nejčastější vypravěč v rodině: Matka 

Nejoblíbenější pohádka: Kocour Modroočko, O pejskovi a kočičce, Lví král, Já 

padouch, Na vlásku, Úžasňákovi, Příšerky s.r.o. 

 

MÍŠA H., 5 let 

Míša je slovenské národnosti, jedináček. S učitelkami ve školce dlouho nekomunikovala, 

nicméně je velice šikovná, samostatná a pohybově zdatná.  

Co se týče rozhovoru o pohádkách, Míša se neustále kroutila, nad odpovědí vždy dlouho 

přemýšlela, až téměř ztrácela pozornost, ale jakmile byla „popostrčena“, reagovala poměrně 

pohotově, i přestože měla chvílemi s formulováním svých myšlenek problémy. Hovořila plynule 

česky, pouze dvakrát použila slovíčko „lebo“. 

INFORMACE Z DOTAZNÍKU PRO RODIČE: 

Preferovaná forma prezentace 

pohádek: 

RODIČE: čtení pohádek z knih, poslouchání audio 

nahrávek 

MÍŠA: 1. sledování pohádek v televizi, 2. poslouchání 

audio nahrávek, čtení pohádek z knih 

Nejčastější vypravěč v rodině: Matka 

Nejoblíbenější pohádka: Prasátko Pepa, Ferda Mravenec, O Malence, Spongebob, 

Červená Karkulka, Medvědi z Kolína 

 

ŠÁRKA, 6 let 

Šárka má mladší sestřičku. Je veselá, kamarádská a hodně upovídaná. Má ráda napínavé 

pohádky, zejména takové, v nichž se objevuje drak.  
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Šárka při interview často utíkala od tématu a měla tendenci vyprávět o nejrůznějších pohádkách, 

jaké zná. Před samotným rozhovorem o pohádce mi potřebovala nutně sdělit co nejvíce 

informací o svých příhodách, které se jí staly za poslední dny (např. odření nohy v bazénu, 

říznutí nožem, …). Na otázky reagovala pohotově, komunikace jí nečinila sebemenší potíže. 

INFORMACE Z DOTAZNÍKU PRO RODIČE: 

Preferovaná forma prezentace 

pohádek: 

RODIČE: čtení pohádek z knih 

ŠÁRKA: čtení pohádek z knih, sledování pohádek 

v televizi 

Nejčastější vypravěč v rodině: Matka 

Nejoblíbenější pohádka: Hobit, Zlatovláska, O kohoutkovi a slepičce 

 

DOMINIK, 4 roky 

Dominik je jedináček. Jde o velmi citlivého chlapce, který těžce nese nejrůznější změny. Je 

šikovný, samostatný v sebeobsluze, ale příliš nejistý v grafickém projevu. 

Při poslouchání a následné práci s pohádkami Dominik chvílemi působil, jako by byl 

myšlenkami jinde. Na téměř každou mou otázku či připomínku odpovídal pohotovým „jo“, když 

se rozpovídal, občas mu bylo špatně rozumět.  

INFORMACE Z DOTAZNÍKU PRO RODIČE: 

Preferovaná forma prezentace 

pohádek: 

RODIČE: sledování pohádek v televizi 

DOMINIK: sledování pohádek v televizi 

Nejčastější vypravěč v rodině: Matka, děda 

Nejoblíbenější pohádka: Drak Mrak 

 

MARTIN,  6 let 

Martin má o tři roky mladší sestru. Má OŠD
9
 pro pracovní nezralost, neukončený vývoj řeči a 

percepční nezralost ve sluchové oblasti. Nicméně přes letní prázdniny „vyspěl“, je o poznání 

rozumnější. Martin je výborný vypravěč, jeho výtvarný projev je ale slabší. 

Při rozhovorech Martin působil z počátku nesoustředěně, neustále si hrál s botou. Po celou dobu 

sledoval každý můj sebemenší pohyb, zdálo se, že ani pohádku neposlouchá. Nicméně na otázky 

reagoval poměrně rychle, z jeho projevu bylo cítit, že nad obsahem vyprávění hodně přemýšlel, 

o čemž se podrobněji zmíním v následující části. 

 

                                                           
9
 odklad školní docházky 
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INFORMACE Z DOTAZNÍKU PRO RODIČE: 

Preferovaná forma prezentace 

pohádek: 

RODIČE: čtení pohádek z knih  

MARTIN: čtení pohádek z knih, sledování pohádek v 

televizi 

Nejčastější vypravěč v rodině: Matka 

Nejoblíbenější pohádka: Ať žijí duchové!, Auta 

 

2. Skupina dětí č. 2 – děti, které mne viděly poprvé 

ADÉLKA, 6 let 

Adélka má o tři roky staršího bratra. Je nenápadná, celkem nevýrazná, ale ráda organizuje hru. Je 

velmi citlivá, aktivní, slušná, klidná, dobře a rychle reaguje na pokyny. 

Adélka během rozhovorů přesvědčivě potvrdila všechny informace o sobě, které jsem získala od 

paní učitelky. Působila poněkud plaše a tichým dojmem, u otázek, kterými si nebyla jistá, často 

mlčela, popřípadě jen kroutila hlavou. Na ostatní dotazy však reagovala relativně rychle, sama 

od sebe neřekla nic navíc, pouze odpovídala na to, na co jsem se jí zeptala. 

INFORMACE Z DOTAZNÍKU PRO RODIČE: 

Preferovaná forma prezentace 

pohádek: 

RODIČE: čtení pohádek z knih  

ADÉLKA: čtení pohádek z knih 

Nejčastější vypravěč v rodině: Matka 

Nejoblíbenější pohádka: Sněhurka, dále pak – Medovníček, Jeníček a Mařenka, O 

víle Amálce, Polámal se mraveneček 

 

LUCINKA, 6 let 

Lucinka má o pět let starší sestru. Má OŠD pro neukončený vývoj řeči, výraznou percepční 

nezralost ve zrakové a zejména sluchové oblasti, pracovní nezralost a slabší úroveň 

grafomotorických dovedností. Baví ji tanec, oblékání se, nemá ráda nejrůznější skládačky, 

sestavování – např. puzzle. 

Lucinka na mě působila jako velmi milá a kamarádská slečna. I přes výrazně horší výslovnost 

jsme si hezky popovídaly. Na otázky týkající se pohádek reagovala nejprve rozpačitě, styděla se, 

po chvilce se ale rozpovídala a neměla zábrany.  

INFORMACE Z DOTAZNÍKU PRO RODIČE: 

Preferovaná forma prezentace 

pohádek: 

RODIČE: čtení pohádek z knih, poslouchání audio 

nahrávek  



42 
 

LUCINKA: čtení pohádek z knih, sledování pohádek 

v televizi, poslouchání audio nahrávek 

Nejčastější vypravěč v rodině: Starší sourozenec 

Nejoblíbenější pohádka: Gábinka a soví sklep, Kouzelníci, Medvídek Pú 

 

NATÁLKA – 6 let 

Natálka má tříletého brášku. Je velmi pečlivá a starostlivá. Patří spíše k tichým a nenápadným 

dětem, nicméně když něco potřebuje, umí se ozvat. Málo se směje, nezapojuje se příliš do 

„živých“ her, krásně a pečlivě kreslí. 

Co se týče rozhovorů o pohádkách, Natálka jako jediná z dětí nechtěla sedět na gauči a raději si 

sedla na židličku. Po celou dobu se dívala z okna, nesnažila se navázat oční kontakt. Na 

odpovědi ale reagovala bystře, svým projevem působila rozumně, věkově vyspěleji. 

INFORMACE Z DOTAZNÍKU PRO RODIČE: 

Preferovaná forma prezentace 

pohádek: 

RODIČE: čtení pohádek z knih  

NATÁLKA: čtení pohádek z knih 

Nejčastější vypravěč v rodině: Matka, otec 

Nejoblíbenější pohádka: kniha Pohádky o dopravních značkách 

 

MÍŠA V. – 4 roky 

Míša má dvanáctiletého bratra. Patří k dominantnějším dětem ve školce, je velmi komunikativní, 

kamarádská, dobrosrdečná. Při práci je pomalá, ke všemu musí být popostrkována. Když se jí 

něco nelíbí, umí být pěkně vzteklá. 

Při rozhovorech byla Míša poměrně neposedná, celou dobu si žmoulala sukni. Chvílemi se 

zdálo, že nad otázkami vůbec nepřemýšlí a chrlí ze sebe, co ji napadne. S Míšou jsem měla 

největší problémy ze všech dětí ujasnit si, na co vlastně odpovídá a jestli na tom opravdu trvá, 

protože měnila odpovědi z vteřiny na vteřinu.  

INFORMACE Z DOTAZNÍKU PRO RODIČE: 

Preferovaná forma prezentace 

pohádek: 

RODIČE: podle nálady a času - čtení pohádek z knih, 

sledování pohádek v televizi, poslouchání audio nahrávek  

MÍŠA: 1. čtení pohádek z knih, 2. sledování pohádek 

v televizi, 3. poslouchání audio nahrávek 

Nejčastější vypravěč v rodině: Matka 

Nejoblíbenější pohádka: Šmoulové (knižní vydání), Směs českých pohádek o 

Sněhurce, Karkulce, Růžence 
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ALEŠ – 6 let 

Aleš je jedináček. Je rozmazlený, bystrý, umí dobře vyjádřit myšlenku, potřebuje být ale pořád 

zaměstnaný, protože jinak velmi zlobí. Konflikty řeší ubližováním ostatním, je i sprostý, rád se 

posmívá. Má talent na kreslení, vyniká bujnou fantazií, která se projevuje právě i v jeho 

výtvarných dílech. 

Na Alešovi během rozhovorů nebylo poznat, že jde o někoho, kdo tolik zlobí. Působil 

zakřiknutě, na otázky reagoval s rozvahou, všechno si dlouho rozmýšlel, ale se samotnou 

komunikací neměl problém. Pochlubil se dokonce změnou příjmení, které si údajně vybral sám. 

INFORMACE Z DOTAZNÍKU PRO RODIČE: 

Preferovaná forma prezentace 

pohádek: 

RODIČE: čtení pohádek z knih  

ALEŠ: čtení pohádek z knih 

Nejčastější vypravěč v rodině: Otec 

Nejoblíbenější pohádka: Mrňouskové 

 

DANEČEK – 4 roky 

Daneček má desetiměsíční sestřičku. Je hyperaktivní, zblázněný do Ninjů, má problém 

spolupracovat. Na svůj věk ale velice šikovný, když ho něco zaujme, dokáže rozumně 

komunikovat. Jinak je neposedný, u ničeho dlouho nevydrží, neposlouchá učitelky. 

Daneček při poslouchání pohádek působil ze všech dětí nejvíce roztržitě, nevydržel sedět na 

místě. Několikrát jsem ho musela napomínat, aby se přestal věnovat jiným činnostem (hraní 

hokeje, …) a usadil se zpět na gauč. Jakmile ale přišla řada na otázky týkající se poslechnutých 

pohádek, byla jsem příjemně překvapena tím, že Daneček, ačkoli dělal mnoho věcí kolem, 

dokázal správně odpovídat. Jako jediný odmítl kreslit obrázek v případě první pohádky, po druhé 

pohádce si kreslil, co se mu zachtělo (viz příloha č. 4). 

INFORMACE Z DOTAZNÍKU PRO RODIČE: 

Preferovaná forma prezentace 

pohádek: 

RODIČE: sledování pohádek v televizi, vyprávění známých 

pohádek  

DANEČEK: sledování pohádek v televizi 

Nejčastější vypravěč v rodině: Babička 

Nejoblíbenější pohádka: Ninja (z Lega NINJA GO), Krteček 
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3.6.2. SCHEMATICKÝ ZÁZNAM ODPOVĚDÍ 

V následujících tabulkách jsou shrnuty poznatky zjištěné z rozhovorů, které zjednodušeně 

uvádí všechny odpovědi na otázky, jejichž seznam je uveden v kapitole 3.3. Doslovné přepisy 

rozhovorů s dětmi jsou pak obsahem přílohy č.1.  

Informace z interview jsou po řádcích rozdělené podle jednotlivých dětí, jednotlivé 

sloupce představují získané odpovědi na konkrétní otázky týkající se pohádek. Každá buňka 

zahrnuje jak odpověď z rozhovoru o genderově standardní (značeno „S“), tak o nestandardní 

pohádce („N“). Zatímco tabulka č. 1 je zaměřena na konkrétnější otázky související 

s vyprávěním (obsah příběhů, identifikace s postavami), informace v tabulce č. 2 vypovídají 

spíše o celkovém dojmu z pohádek včetně vztažení se k realitě. Prezentace výsledků vychází 

z prvotní analýzy rozhovorů, nikoli z pouhé transkripce, komentáře k jednotlivým zjištěním 

budou následovat v dalších kapitolách.  

Tabulka č. 1 

 
 
 

POKRAČOVÁNÍ 
POHÁDKY 

JMÉNO 
POHÁDKY 

HLAVNÍ 
POSTAVA 

NEJVÍC SE LÍBILO NELÍBILO SE IDENTIFIKACE 

Nelinka 
 

S: Matěj 
vysvobodí 
princeznu 
x 
N: Anežka 
vysvobodí prince 

S: neví 
x 
N: O princovi 
Krasomilovi 

S: Matěj 
x 
N: Anežka  

S: celá pohádka 
x 
N: leknutí 
čarodějnice 

S: únos princezny 
x 
N: neví 

S: princezna 
x 
N: neví 

Martinka 

S: Matěj 
vysvobodí 
princeznu 
x 
N: Anežka bude 
bojovat s drakem 

S: neví  
x 
N: neví 

S: král 
x 
N: drak 

S: princezna 
+ že žijí šťastně 
dodnes 
x 
N: když čáp 
přinesl prince + 
vítězství nad 
čarodějnicí a 
drakem 

S: boj s 
medvědem 
x 
N: chtíč 
čarodějnice 
ukrást princovu 
krásu 

S: princezna  
x 
N: Anežka 

Míša H. 

S: princ zachrání 
princeznu 
x 
N: čarodějnice 
prince vykrmí 

S: Klárka 
x 
N: Verunka 

S: král 
x 
N: čarodějnice 

S: princezna 
x 
N: princezna 
vysvobodila 
prince 

S: černokněžník 
x 
N: čarodějnice 

S: Matěj 
x 
N: neví 

Šárka 

S: Janek 
vysvobodí 
princeznu 
x 
N: Anežka 
vysvobodí prince 

S: Půl 
království, 
honba za 
drakem 
x 
N: O 
Krasomilovi a 
o Anežce, jak 
utekli 
z drakova 
jeskyně 

S: princezna 
x 
N: drak 

S: medvědovo 
skučení bolestí 
x 
N: společný útěk 
Anežky a 
Krasomila 

S: zavření 
princezny 
černokněžníkem 
x 
N: únos krásného 
prince čarodějnicí 

S: princezna 
x 
N: drak 
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Dominik 

S: Jako o pejskovi 
a kočičce; potom 
– princezna bude 
zachráněna 
x 
N: čarodějnice 
zkontroluje draka, 
jestli tam drží 
princeznu 

S: 
Černokněžník 
x 
N: O drakovi 

S: Matěj 
x 
N: princezna 
 

S: všechno 
x 
N: drak 

S: zamčení 
princezny 
černokněžníkem 
x 
N: žádost 
čarodějnice o 
únos prince 

S: Matěj 
x 
N: král 

Martin 

S: Matěj 
vysvobodí 
princeznu  
x 
N: Anežka 
vysvobodí prince 

S: Rozárka 
s princem 
x 
N: Princ a 
princezna 

S: král 
x 
N: Anežka 

S: Matějovo 
píchnutí medvěda  
x 
N: drak 

S: černokněžník 
x 
N: čarodějnice a 
její prosba draka 
o únos (postavy 
ženského rodu) 

S: Matěj 
x 
N: Krasomil 

Adélka 

S: někdo 
princeznu 
zachrání 
x 
N: Anežka 
vysvobodí prince 

S: neví 
x 
N: neví 

S: král 
x 
N: Anežka 

S: princezna 
x 
N: neví 

S: černokněžník 
x  
N: čarodějnice 

S: princezna 
x 
N: Anežka 

Lucinka 

S: Matěj 
vysvobodí 
princeznu 
x 
N: Anežka 
vysvobodí prince 

S: Rozárka 
x 
N: Rozárka 

S: Matěj 
x  
N: Anežka 

S: princezna, 
medvěd 
x 
N: Anežka 

S: únos princezny 
černokněžníkem 
x 
N: drakův únos 
prince 

S: princezna 
x  
N: Anežka 

Natálka 

S: princezna se 
vrátí ke královi 
x 
N: Anežka 
vysvobodí prince 

S: Král a ta 
princezna 
x 
N: Drak a 
Anežka 

S: princezna 
x 
N: princ 

S: Matějova 
záchrana 
princezny 
x 
N: záchrana 
prince Anežkou 

S: černokněžník 
x  
N: čarodějnice a 
drak 

S: princezna 
x  
N: Anežka (+ 
princ jako 
druhá 
možnost) 

Míša V. 
S: uvaří princeznu 
x  
N: neví 

S: Jak unesl 
princeznu 
x 
N: Ňáká 
pohádka 
(neví) 

S: neví 
x  
N: král 

S: únos princezny 
x 
N: král, 
čarodějnice 

S: černokněžník 
(zloděj) 
x 
N: čarodějnice a 
její únos 
princezny 

S: princezna 
x 
N: král, 
čarodějnice 

Aleš 

S: Matěj 
vysvobodí 
princeznu 
x 
N: neví 

S: Jak princ 
zachraňoval 
královnu 
x 
N: neví 

S: 
černokněžník 
x 
N: král 

S: zbavení se 
medvěda 
černokněžníkem 
x 
N: konec – šťastný 
král 

S: uvěznění 
princezny 
černokněžníkem 
x 
N: žádost 
čarodějnice o 
únos prince 
drakem 

S: Matěj 
x 
N: princ 

Daneček 

S: král s 
černokněžníkem 
budou bojovat 
x 
N: prince zachrání 
bojovník s draky 
se šípem 

S: Ninja GO! 
x 
N: neví 

S: Matěj 
x  
N: neví (Ninja) 

S: boj Matěje 
s medvědem 
x 
N: král 

S: únos princezny 
černokněžníkem 
x  
N: drak a 
čarodějnice 

S: nikdo 
(Ninja) 
x 
N: nikdo 

 

Tabulka č. 2 

 LÍBILA SE POHÁDKA? 
KTERÁ VÍC? VZTAH K REALITĚ 

 STANDARDNÍ NESTANDARDNÍ 
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Nelinka ANO Docela ANO N Asi kluci holky 

Martinka ANO ANO OBĚ STEJNĚ Je to jedno 

Míša H. ANO ANO OBĚ STEJNĚ Neví 

Šárka ANO, moc ANO (přikyvuje) - Asi kluci holky – je to normální 

Dominik ANO ANO ASI OBĚ STEJNĚ Kluci holky 

Martin ANO ANO OBĚ STEJNĚ Kluci holky 

Adélka ANO ANO OBĚ STEJNĚ Asi kluci holky 

Lucinka ANO ANO OBĚ STEJNĚ Kluci holky 

Natálka ANO ANO - Asi kluci holky 

Míša V. ANO (přikyvuje) ANO - Neví  

Aleš ANO (přikyvuje) ANO N Kluci holky  

Daneček ANO (výrazně přikyvuje) ANO  Pouze Ninja Neví  

 

3.6.3. JEDNOTLIVÉ OBLASTI PODROBENÉ ANALÝZE 

1) Celkový dojem z pohádek 

Na otázku, zda se pohádky dětem líbily, v případě genderově standardní i nestandardní 

pohádky všichni odpověděly, že ano. Pouze Nelinka u příběhu nestandardního reagovala ne tolik 

přesvědčivě: „No docela jo“. Celkově je tedy možné konstatovat, že vzhledem k tomu, že obě 

pohádky děti jednohlasně přijaly pozitivně, tento fakt vypovídá o tom, že i genderově 

nestandardní příběhy se mohou dětem líbit i přesto, že pochopení netradičního obsahu je 

v předškolním období mnohem komplikovanější než pochopení pohádek odpovídajících 

minulým zkušenostem.  

Poněkud překvapivým zjištěním na základě zmíněných problémů se zpracováním příběhů 

bylo, že při porovnávání obou pohádek žádné z dětí neuvedlo, že se mu více líbila pohádka se 

standardním rozdělením genderových rolí, většina dětí považovala příběhy za stejně povedené, 

Aleš a Nelinka dokonce jako hezčí zhodnotili pohádku genderově netradiční. Je však možné, že 

takové povrchní zhodnocení způsobilo zařazení této otázky ihned po skončení nahrávek. 

V následujících výzkumech by se zdálo příhodné buď otázku v obou případech zopakovat ještě 

jednou po reprodukci a tím pádem porovnat, zda komplikace při zpracování
10

 mají vliv na 

celkový dojem z pohádky, popřípadě otázku zařadit pouze na konce rozhovorů. O problémovém 

zpracování netradičního obsahu bude řeč v části týkající se podrobnější analýzy obsahu.  

                                                           
10

 předpokládané zejména u genderově netradičního pohádky 
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Jak bude také ještě patrné z následující analýzy, v případě genderově nestandardní 

pohádky Danečkova odpověď nevyplynula z kritického hodnocení poslechnutého příběhu, neboť 

se jednak plně nesoustředil, a jednak je nutno vzít v potaz chlapcovu oblibu kreslené pohádky 

Ninja GO!, která je patrná v téměř všech oblastech. Přestože na totožnou otázku u standardní 

pohádky odpověděl, že se mu líbila, nelze z výše zmíněných důvodů vyvozovat závěry o 

preferenci příběhu se standardním zaměřením. 

Co se týče otázky vztahující se k převedení pohádkové situace zachraňování do reality, 

výroky dětí víceméně korespondovaly s genderovými stereotypy, kdy muži jsou v pohádkách 

vyobrazeni jako ti aktivní, zároveň fyzicky zdatnější a měli by to být právě oni, kdo někoho 

zachrání. Pouze jedna odpověď, a to Martinky, vybočovala z ostatních v tom, že dle Martinčina 

názoru je ve skutečnosti jedno, kdo koho zachraňuje. Tři děti si s odpovědí nevěděly rady. Nikdo 

z dětí však explicitně nevyjádřil, že by ženy měly zachraňovat muže, většina se shodla na tom, že 

chlapci mají zastávat roli zachránců a dívky zachraňovaných a to buď vyloženě přesvědčivě, ve 

čtyřech případech pak s mírným znejistěním demonstrovaným slůvkem „asi“.  V mnoha 

případech bylo zřetelné, že představa situace, kdy žena z nesnází vysvobozuje muže, se jim jeví 

nejen jako vtipná, ale i nereálná, neboť reagovaly smíchem, nejrůznějšími úšklebky, zároveň 

však i s razantním tónem hlasu se znaky určitého rozhořčení. Šárka svou odpověď zdůvodnila 

reakcí „Je to normální“, čímž podtrhla, že pohádky mají z hlediska genderu nepopíratelný 

socializační vliv a odráží převládající názory ve společnosti. Celkově je zde patrné, že rigidní 

obraz prince zachránce a princezny oběti převáží i tak nad aktivně tvořeným obrazem odvážné a 

v několika případech dětmi přijímané Anežky.  

2) Přerušení příběhu 

V okamžiku, kdy již ve vyprávění pohádky zaznělo, že se princezny Rozárky zmocnil 

černokněžník v případě genderově standardní pohádky, a drak na žádost čarodějnice unesl prince 

Krasomila v genderově netradičním příběhu, přišla na řadu řeč o budoucích zachráncích členů 

královské rodiny, což ale zatím nebylo explicitně řečeno. Děti tak mohly pouze na základě 

zmíněných informací předpokládat, jakým způsobem bude příběh pokračovat. Děj byl přerušen a 

děti dotázány na možné následování pohádky s předpokladem, že zúročí již nabyté vědomosti o 

poslechnuté části. Tento zlomový moment souvisel s uplatněním zažitých schémat, která by děti 

mohly aplikovat i na příběh genderově netypický, což by víceméně potvrdilo dosavadní 

výzkumy, kdy v genderově nestandardním příběhu (jenž se projevil už na začátku únosem 

mužské postavy) děti budou logicky tápat. Zároveň se zde ale nabízela i možnost akceptace 

něčeho nového, prostor pro zapojení dětské fantazie.  
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V případě genderově standardní pohádky většina dětí předpokládala správně, jak se děj 

bude vyvíjet. Navrhovaly buď přímo, že Matěj princeznu vysvobodí, nebo že se princezna vrátí 

ke královi, někdo (nebylo explicitně řečeno kdo) ji zkrátka zachrání. Pouze pro Míšu V. a 

Danečka tato otázka neznamenala na základě již získaných informací automatický návrh na 

pokračování jako u ostatních deseti dětí. Jak bude ještě několikrát zmíněno, Míše dělalo problém 

mnohem více otázek, její odpověď zde vypadala takto: „Uvaří princeznu“. V případě Danečka je 

možné jeho odpověď „Král s černokněžníkem budou bojovat.“ vztáhnout k jeho nemalému 

zájmu o želvy Ninjy a bojování obecně, což lze demonstrovat i na jeho neverbálních projevech, 

kdy vyskočil z gauče a názorně předváděl, jak by takový boj asi mohl vypadat. Neschopnost 

vyvodit logicky možný následný dějový spád lze zároveň přičíst nízkému věku, ze všech dětí je 

Míša s Danečkem nejmladší. Čtyři roky jsou dále už jen Dominikovi, který přestože nakonec 

odpověděl správně, jeho první reakcí bylo, že to dopadne jako v Pejskovi a kočičce, což by opět 

potvrzovalo určitou souvislost s věkem. 

Co se týče pohádky genderově netradiční, kompletně správná odpověď zazněla z úst 

sedmi, respektive osmi dětí. Martinčinu reakci „Anežka bude bojovat s drakem“ lze považovat 

též za správnou, neboť je velmi nepravděpodobné, že by předpokládala prohraný boj, tudíž se 

nabízí možnost, že Krasomila zachrání. Už samotnou odhodlaností Anežky k boji dala Martinka 

najevo možnost nestandardního pokračování. Lze vycházet z toho, že děti, které předpokládaly 

pokračování děje správně, vycházely z formální osy pohádky genderově tradiční, tudíž tak do 

příběhu aplikovaly klasický vzorec, kdy po nesnázích přichází náprava, jak bylo zmíněno 

v teoretické části. Tato koncepce však může vycházet nejen z pohádky poslechnuté předchozí 

den, ale i z četby, poslouchání, popřípadě sledování jiných dobrodružných příběhů či pohádek. 

Aleš a Míša V. si s odpovědí nevěděly rady. V případě Aleše stojí tato odpověď o to víc za 

zamyšlení, neboť u genderově tradiční pohádky odpověděl správně. Nelze hovořit o rezignaci 

reagovat, neboť poměrně dlouho přemýšlel a přes opakované dotazování bylo vidět, že si nad 

odpovědí láme hlavu. Po nějaké době to ale vzdal a rozhovor ukončil slůvkem „nevím“. Míša H. 

přišla s návrhem, že čarodějnice prince vykrmí, čímž se pravděpodobně snažila s netradičním 

obsahem vypořádat tak, že v příběhu hledala fakta jí známá, chytala se motivu z pohádky O 

perníkové chaloupce. Dominik se domníval, že „čarodějnice zkontroluje draka, jestli tam drží 

princeznu“. Přestože se na první pohled může zdát, že míří alespoň z části správným směrem a 

taková situace by opravdu mohla následovat, i když absolutně pominul možnost záchrany, 

princezna se v tomto příběhu nevyskytovala – unesený byl princ Krasomil. Dominikovi očividně 

chyběla v pohádce princezna, která by odpovídala genderovému stereotypu, s nímž se běžně 

v pohádkách setkává. V tomto případě byl konfrontován s postavou, jež byla v rozporu s jeho 
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očekáváním, tím pádem i sebepojetím „ve smyslu ohrožení netradičními postavami příslušejících 

k pohlaví/genderu svých rolí, jejichž plnění je pro ně kvůli procesu odměň a trestů žádoucí“ 

(Heiss dle Musil, 2010, s. 78). Tato konfrontace očekávání a objektivní reality, kdy podle 

Festingera člověk cítí nepříjemný rozpor mezi vnějším chováním a vnitřním postojem a je tak 

motivován, aby z reality vnímal pouze to, co mu vyhovuje, se nazývá kognitivní disonance 

(Hartl, Hartlová, 2010).  V případě Danečka šlo opět o stejný problém jako v genderově 

standardní pohádce, kdy do odpovědi promítl pouze vidinu samotného bojování, představoval si, 

že prince zachrání bojovník s draky se šípem. Stejně jako Daneček, ani Míša V. s Alešem, kteří 

odpověděli „Nevím“, ale ani Dominik s Míšou H. či nevzali na vědomí fakt, že se v příběhu 

objevila potencionální zachránkyně uneseného prince Krasomila. Nabízí se možnost, že Anežku 

považovali pouze za další postavu příběhu, nicméně jak bude zmíněno později, u těchto dětí 

Anežka nefigurovala v žádné z odpovědí. 

Při přerušení příběhu děti projevovaly určitou citovou nejistotu, kterou lze vysvětlit 

neinformovaností a možná jakousi obavou z toho, co je čeká, co se po nich bude chtít. Zatímco 

většina dětí bez problémů navázala na nedokončenou situaci a byla schopna správně předjímat 

následující děj, kdy vyjádřila potřebu změny a jisté nápravy příběhu, u několika dětí tento 

otevřený scénář znamenal chybějící jednoznačnost a spolehlivost. To se projevilo zejména u 

genderově netradiční pohádky, kdy chybovost v odpovědích týkajících se pokračování příběhu 

byla větší. 

3) Podrobnější analýza reprodukce pohádky – problémové pasáže 

Přestože se genderově nestandardní příběh zdál být pro děti novinkou, v širším pohledu 

byl v podstatě novinkou kladně přijímanou. Problémy s netradičním obsahem se objevovaly až 

u jednotlivých oblastí, zejména u identifikace, určení hlavní postavy a vymyšlení jména 

pohádky. 

V mnoha případech děti nepodávaly odpovědi úplné, což by se dalo na prvním místě 

přisoudit faktu, že v tomto věku ještě nejsou schopné dobře stylizovat své myšlenky, 

v mluveném projevu, zejména když se od nich něco žádá, mohou působit nejistě. Zároveň zde 

mohlo jít, konkrétně v odpovědích na otázky týkajících se děje, o problémy se zapamatováním 

toho, co se v příběhu událo z důvodu narušení stereotypnosti. Tato stereotypnost, o níž byla 

zmínka v teoretické části, byla v genderově nestandardní pohádce porušena, děti z obou skupin 

viditelně častěji chybovaly při reprodukci, v několika případech odmítaly odpovědět, některé děti 

raději odpověděly „Nevím.“  
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Na otázku, co se dětem v pohádce líbilo/nelíbilo, nebyla ani v jednom případě získána 

odpověď obecného rázu. Děti neumí abstraktně přemýšlet, víceméně všechny odpovědi se týkaly 

konkrétních postav nebo činů. Ve dvou případech, a to u Nelinky a Dominika odpověď na 

otázku, co se jim v pohádce nejvíce líbilo, zněla „všechno“, tedy celá pohádka. Nelinka na tuto 

otázku odpovídala poněkud otráveně, nejprve „odsekla“, že neví, v zápětí dodala, že pohádka se 

jí líbila celá. U Dominika odůvodnění ani neproběhlo. Je pozoruhodné, že tyto odpovědi se 

týkaly pouze pohádky genderově standardní a zároveň že v obou případech děti na otázku 

záporně položenou, tedy co se jim nelíbilo, odpověděly konkrétně. Přestože i genderově 

netradiční pohádka byla v počátcích rozhovorů hodnocena pozitivně, u jednotlivých hodnotících 

otázek se následně vyskytovalo větší množství problémů než u pohádky s genderově tradičními 

prvky, děti měly v několika případech potíže se zdůvodněním svých voleb. Jak píše Benešová (in 

Červenka, 1963), děti v tomto věku, ale i o něco později (na začátku školního období) jen 

málokdy dovedou odpovědět, proč se jim určitá pohádka líbí nebo nelíbí. Ve všech odpovědích 

byly zaznamenány odpovědi citového rázu, příběhy v dětech vzbudily pocity buď libosti, nebo 

nelibosti, nicméně proč tomu tak ale je, už nedovedly přesně vyjádřit. Děti v odpovědích 

víceméně ulpívaly na jednom aspektu, pomocí něhož odpověď odůvodnily, dalších složek, proč 

by tomu tak mohlo být, si většinou nevšímaly. Na druhou stranu lze vysvětlení obtíží ve 

zhodnocení hledat v tom, že pohádky, které z hlediska genderu neodpovídají předešlým 

zkušenostem dětí, v dětech vyvolávají nejistotu, zmatení či dokonce odpor. Taková reakce na 

genderově nestandardní příběh se opakovala častěji, což ještě několikrát bude zmíněno níže. 

Nejvíce problematickou otázku během interview pravděpodobně představovala otázka 

týkající se možného jména pohádky, kdy děti měly za úkol vymyslet, jak by se příběhy mohly 

jmenovat. V případě genderově tradiční pohádky si s otázkou vůbec nevěděly rady tři děti, 

Šárčina odpověď a stejně tak odpověď Míši H. a Danečka nebyla vyhovující z hlediska obsahu. 

U pohádky genderově standardní se nejistota projevila ještě výrazněji, odpověď totiž nedovedlo 

vymyslet pět dětí, nápad Míši H. se stejně jako v pohádce předchozí netýkal děje, Míša do názvů 

pohádek uváděla jména, která jí byla sympatická. Stejně tak u netradiční pohádky odpověděla 

s důvodem sympatie ke jménu Lucinka.  Martin pojmenoval pohádku „Princ a princezna“, čímž 

buď automaticky Anežku, která prince vysvobodila a vzala si ho za muže, za princeznu 

považoval, nebo postavu princezny uvedl proto, že se vyskytuje v pohádkách jemu známých a 

považuje ji za nedílnou součást pohádkového příběhu. Proč však v tolika případech vůbec 

nedošlo ke zformulování návrhu na název, lze vysvětlit několika důvody. První, s ohledem na 

teoretickou část, je fakt, že děti ještě plně nechápou kauzalitu situací, tudíž nejsou schopné 

vyvodit generalizující odpověď, která by odpovídala požadavku a zároveň dítě subjektivně 
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uspokojila. Stejně tak je možné předpokládat, že děti měly s formulací problém z důvodu 

neschopnosti správně stylizovat své myšlenky, případně si nebyly jisté se zapamatováním, o to 

více pak u genderově netradičního obsahu. To by opět potvrzovalo fakt, že potíže způsobuje ve 

velké míře narušení zažitých stereotypů.  

Stejně jako Martin princeznu za postavu figurující v genderově nestandardní pohádce 

považovalo více dětí, přestože se v příběhu nevyskytovala. Např. Míša H. postavu princezny 

uvedla v reakci na otázku, co se jí v pohádce nejvíc líbilo: „… (princ), kterýho musela ta 

princezna vysvobodit“. Mlynářku za princeznu považoval i Dominik, Míša H. tuto postavu 

anticipovala na místo prince Krasomila. Přestože v mnoha případech postava Anežky byla brána 

na vědomí, princezna s ohledem na typické femininní charakteristiky pravděpodobně pro děti 

představuje atraktivnější postavu, než je „atypická“ mlynářka neodpovídající minulým 

zkušenostem z genderového hlediska. Zároveň také může implikovat určitou samozřejmost být 

součástí příběhu, neboť tak to mu dle dětí v „normálních“ pohádkách bývá. 

Do rozhovorů děti mnohdy vstupovaly s vlastními nápady, vymýšlely logické návaznosti, 

které byly v souladu s vyprávěným dějem, ale zároveň se několikrát chytaly motivů z jim 

známých pohádek, čímž se patrně jako jedním z dalších způsobů snažily vyrovnat 

s nestereotypním obsahem a upravit ho tak podle svých zažitých schémat. Jako příklad lze uvést 

již zmiňovanou odpověď u přerušení příběhu Míši H., kdy předpokládala jistou spojitost 

s Perníkovou chaloupkou. Míša, i přestože následně po přerušení slyšela celý příběh, během 

reprodukce se k motivu z pohádky O perníkové chaloupce vrátila ještě jednou, a to v momentu, 

kdy měla hovořit o obsahu. Správně popsala počáteční situaci, kdy princ Krasomil byl unesen 

drakem, nicméně jakmile mělo dojít na reprodukci vysvobození prince Anežkou, Míša se vztáhla 

zpět ke známé pohádce a vysvětlovala, jak čarodějnice Krasomila postupně vykrmovala. Pro 

Míšu děj pravděpodobně představoval něco naprosto nepřijatelného, tudíž si pohádku upravila 

tím způsobem, že nerespektovala realitu příběhu a obsah děje v podstatě popřela. Tímto 

popřením Míša transformovala příběh do akceptovatelné podoby. Nejenom Míša H. ale měla 

potíže s přijetím netradičního obsahu v podobě genderově nestereotypní pohádky, zároveň také 

nebyla sama, kdo se za účelem určité jistoty obracel k motivům známých, ve všech případech 

tradičních, pohádek. 

Co se týče další tendence ve způsobu zpracování genderově netradičního příběhu, několik 

dětí přizpůsobilo vlastním potřebám podobu diskutovaných postav. K takové asimilaci došlo tak, 

že formální stránka komentované situace zůstala zachována, děti však při reprodukci 

zaměňovaly ženské a mužské rody, čímž dostaly postavy do souladu se svým očekáváním. 
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Takový jev se vyskytl jak při pojmenování pohádky, tak při hodnocení, ale také například při 

reprodukci obsahu děje, kdy třeba Martin odpovídal „Že drak unesl prince a král rozhlásil, že 

která dívka osvobodí Krasomila, tak ho dostane za ženu.“, nebo když Nelinka hovořila, o čem 

pohádka byla - „O tom Krasomilovi, jak ji unesla ta čarodějnice“, případně Daneček – „Že jí 

(Krasomila) zachránila Anežka“.  

4) Identifikace s postavami  

I. v genderově standardní pohádce 

Stejně tak jako dokazuje práce Musila (2010) a Malé (2012), se i v tomto výzkumu 

v případě ztotožnění projevila největší shoda u dívek s postavou princezny z genderově 

standardní pohádky. Všechny dívky až na Míšu H. na otázku týkající se identifikace, tedy toho, 

kým z pohádky by chtěly být, kdyby si mohly vybrat, odpověděly, že princeznou. Přestože se 

postava Rozárky objevuje pouze na začátku a na konci příběhu, pro dívky princezna znamenala 

velkou váhu. Postava krásné princezny představovala snadno přístupný vzor, neboť ani 

v nejmenším neodporovala zažitým schématům o rozdělení úloh v pohádkách z hlediska 

genderu. Pasivní princezna si svými půvaby vyslouží lásku odvážného muže, fyzická krása je i 

v tomto případě určující pro budoucí úspěch a štěstí. Taková princezna s korunkou, a navíc 

v šatech růžové barvy, která je pro dívky předškolního věku signifikantní, tak zapadá do 

klasických schémat, děvčata se s Rozárkou identifikovaly s největší pravděpodobností právě 

skrze její vnější charakteristiky. Mít takové šaty jako princezna, ve většině případů implikuje 

„Jsem princezna“. Příkladem takového tvrzení může být odpověď Nelinky: „(Chtěla bych být) ta 

princezna, protože tam říkali, že je hezká.“, kdy Nelinka následovně souhlasí s poznatkem, že 

princezna byla hezká, neboť měla růžové šatičky. Růžová je současně nejen dle aktuálního 

oblečení Nelinčina oblíbená barva. 

Jako nejvýznamnější faktor během identifikace u dívek v genderově tradiční pohádce se 

ve většině ukázala příslušnost ke svému pohlaví/genderu spojovaná s typickými 

charakteristikami, nad odpovědí Míši H. je však nutno na chvíli se pozastavit. Míša si jako 

postavu, kterou by chtěla být, vybrala Matěje, ale primárně ze stejného důvodu, jako si ostatní 

dívky zvolily princeznu. Pro Míšu byl Matěj hezký, což je zajímavé zjištění, neboť o jeho 

vzhledu nebyla ani zmínka a naskytuje se tak otázka, proč si Míša za tímto účelem rovnou 

nevybrala Rozárku, o jejíž kráse toho bylo řečeno dost na to, aby si alespoň něco zapamatovala. 

Po dalším doptávání však Míša svoje zdůvodnění rozvedla a bylo zjištěno, že Matěje si vybrala i 

pro jeho typicky maskulinní vlastnost – odvahu. Zdá se, že příslušnost ke stejnému 
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pohlaví/genderu není pro Míšu tím nejdůležitějším rozhodnutím, kým by chtěla být, za 

důležitější může považovat sympatické chování a fyzický vzhled postavy vytvořený ve vlastní 

fantazii. Matěje zároveň Míša H. stejně jako Dominik označila za postavu hlavní, tedy 

nepostradatelnou pro děj. Pouze u těchto dvou dětí je u genderově tradiční pohádky pro ně hlavní 

postava současně postavou, se kterou se identifikují. Co se týče dalších označení hlavního 

hrdiny/hrdinky, je pozoruhodné, že od všech dětí ve standardním příběhu dohromady stejný 

počet hlasů získal Matěj a král, ačkoli postava krále v pohádce nijak výrazně nefigurovala. 

Martinka volbu krále odůvodnila tak, že on je hlavní, protože má princeznu rád a neví, proč mu 

ji černokněžník sebral, Míša H. odpověď vysvětluje tím, že král musel princeznu zavřít, aby ji 

černokněžník neodnesl, což plně koresponduje s odpovědí Martinky. Dalším, kdo ještě 

považoval krále za hlavní postavu, byl Martin a Adélka. Oba dva svou volbu odůvodnili 

diametrálně odlišně než předchozí dívky, a to faktorem moci, kdy král je ten, který vládne, tudíž 

by měl být považován za toho nejdůležitějšího. Lze tedy konstatovat, že děti označující za hlavní 

postavu krále během reprodukce uplatňovaly dva základní přístupy k důležitosti, a to osobní 

důležitost v prvním případě a důležitost pro příběh v případě druhém. Takové zjištění může 

naznačovat určitou rozdílnou kognitivní, případně i morální úroveň mezi dětmi.  

Nelze tedy v tomto ohledu generalizovat fakt, že dívky se více soustředí na citové 

záležitosti, zatímco chlapci dávají přednost mocenskému postavení. U chlapců všichni kromě 

Danečka uvedli jako postavu, se kterou by se chtěli ztotožnit, Matěje. Zdůvodnění této volby se 

ve dvou případech týkalo Matějových charakteristických vlastností a aktivity, Aleš poněkud 

rázně vysvětlil, že se mu Matěj zkrátka líbí a dál o tom nebude diskutovat. Daneček ani v jednom 

typu pohádky neshledal postavu přijatelnou k identifikaci, neboť příběhy nesouvisely s jeho 

oblíbenými Ninja GO!, což dal patřičně najevo. Na základě tohoto ohrazení se vůči pohádkám 

nesouvisejícím s bojovnými želvami dokonce odmítl kreslit, co si z vyprávění zapamatoval. Za 

nejdůležitější postavu Dominik s Danečkem považovali Matěje, Martin jako hlavního hrdinu 

označil krále, o čemž byla již řeč výše, Aleš za hybatele příběhu považoval černokněžníka, 

poněvadž byl podle něho zlý. Alešův názor lze vysvětlit určitým požadavkem na dobrodružství a 

napětí v příběhu, ke kterému by bez narušení harmonie nějakou vnější zlou mocí jen tak nedošlo. 

II.  v genderově nestandarní pohádce 

Přestože Jarkovská (2004) zmiňuje, že důvtip a odvaha mohou být u ženy užitečné, ale 

bez krásy jsou k ničemu, toto tvrzení se během výzkumu nepotvrdilo. V případě identifikace u 

dívek v genderově nestandardní pohádce takový poznatek nehrál tak významnou roli, neboť čtyři 

dívky z osmi, tedy polovina, uvedly jako vzor odvážnou Anežku, ačkoli ve vyprávění ani jednou 
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nezaznělo nic o jejím vzhledu a jako ten fyzicky krásný a atraktivní byl popisován princ 

Krasomil. Stejně tak jako Matěj v pohádce tradiční zde byla Anežka charakterizována pouze 

s ohledem na svoje schopnosti, pro dívky se stala i přesto dostatečně atraktivní. Tři dívky 

rybářovu dceru uvedly jako hlavní postavu, pro dvě z nich sehrála Anežka současně roli jak 

hlavní hrdinky, tak postavy, se kterou se chtějí identifikovat. Do role zde mohla vstoupit 

výchova, ve které je častěji kladen důraz na vnitřní kvality člověka než na vnější krásu. Zároveň 

si však dívky Anežčinu dobrotu mohly automaticky spojit s krásou, o čemž byla zmínka 

v teoretické části, tudíž přestože je Anežka charakterizována spíše maskulinními vlastnostmi, pro 

dívky kritérium hodnocení vnější krásy mohlo znamenat větší váhu a vzhledem k tomu, že si ji 

mohly jako krásnou představit, nečinilo jim problém se s ní identifikovat. Toto tvrzení lze 

současně částečně podložit výtvarnými projevy, kdy v podání Adélky a Natálky rybářka Anežka 

na obrázcích prezentující genderově nestereotypní pohádku představuje dívku oblečenou do šatů, 

případně sukně. Fyzická atraktivita ženské postavy je zde tedy svým způsobem patrná. U dalších 

dvou dívek, pro něž Anežka znamenala vzor, na obrázku znázorněna nebyla, tudíž nelze v tomto 

ohledu uvažovat o dalších souvislostech. 

Natálka uvedla také Anežku díky její odvážnosti jako vzor, nicméně rybářka pro ni 

neznamenala stoprocentní jistotu, protože jako druhou možnost, kým z pohádky by chtěla být, 

zmínila ještě prince Krasomila. Ačkoli volbu nezdůvodnila, lze předpokládat, že postava 

krásného prince svým způsobem urovnává rozpor s Natálčinou představou o femininitě, kdy 

princova nejvíce akcentovaná vlastnost doplňuje jistou mezeru v charakteristice postavy Anežky. 

Natálka si tak pomyslně postavu Anežky přizpůsobila a tím urovnala rozpor se svojí představou 

o genderových rolích a mohla se tak s rybářkou identifikovat. Jedním z možných vysvětlení, 

proč i přes výraznější charakteristiky, jako byla v případě Anežky její síla a odvaha, Natálka u 

postavy Anežky požadovala vnější krásu jako důležitý atribut, může být ovlivnění novodobými 

příběhy s ženskými hrdinkami. Ty sice jsou aktivní, někdy dokonce až agresivní, nicméně u nich 

stále přetrvává i zmíněný požadavek na fyzickou krásu (Xena, seriál Winx club atd.). Nelinka a 

Míša H. měly s volbou vzoru v netradiční pohádce problém, obě odpověděly, že neví. Nelinka 

zároveň dala svoje negativní rozpoložení patřičně najevo, kdy se při ujištění, zda by se opravdu 

nikdo takový, kým by chtěla být, nenašel, rozkřikla, že si nikoho vybrat nechce. Důvodem, proč 

dívky nechtěly nebo nemohly na otázku týkající se identifikace odpovědět, může být to, že 

taková postava holkám v pohádce chyběla, Anežka ani Krasomil pro ně nesplňovali podmínky 

do takové míry, aby se jim líbili a děvčata se s nimi mohla identifikovat. Pozoruhodná odpověď 

byla získána od Šárky, která jako vzor v genderově netradiční pohádce uvedla draka, a to proto, 

že jí připadal legrační, zejména v situaci, kdy se zamotal do rybářčiny sítě. V pohádce však drak 
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vystupoval negativně a reprezentoval „zlo“, což Šárka očividně pominula a soustředila se pouze 

na aspekty zájmu o živý, vtipný, ale zároveň dobrodružný příběh. Jak Šárka sama uvedla, její 

nejoblíbenější pohádky jsou takové, kde vystupují draci. Draka zároveň uvedla jako postavu 

hlavní, stejně tak za hlavního hrdinu draka považovala Martinka. Martinka si vybrala draka kvůli 

tomu, že jí připomněl pohádku o Shrekovi, což opět signifikuje odkaz na známé příběhy, které 

potlačují věnovat pozornost tomu, co se ve skutečnosti děje v aktuálním vyprávění. Martinka 

touto odpovědí dala najevo, že důležité je pro ni to, co už zná. V tomto ohledu lze zároveň 

spatřovat důkaz v tom, že děti žádné informace nepřijímají „na zelené louce“, tedy bez 

jakéhokoli kontextu s dosavadním poznáním, ale naopak uvažují intertextuálně. Každý nový text 

pro ně současně znamená odkaz na text jiný.  

Co se týče dalších postav, které děvčata považovala za hlavní, ve třech případech to byla 

Anežka, v jednom čarodějnice, dále pak princ a král. Nejkomplikovanější odpovědi nejen 

v případě otázky týkající se identifikace byly získány od Míši V. Na jejích reakcích lze 

demonstrovat zřetelnou tendenci k libovolné změně kritéria klasifikace. Míša na otázku, kdo se jí 

v genderově nestereotypní pohádce líbil, chtěla by jím být a proč, odpovídala poněkud 

chaoticky, z poměrně složitého doptávání nakonec vzešlo, že čarodějnicí a zároveň králem. 

Odůvodnění takové volby se ani v jednom případě netýkalo reprodukovaného příběhu, nýbrž jak 

bylo zjištěno později, Míša by těmito postavami chtěla být jen proto, že má doma takové 

převleky. I přestože se jí nelíbilo, jak čarodějnice unesla princeznu, chtěla by být v její roli. Jak 

bude uvedeno ještě u odpovědi Dominika, i zde došlo k chybě v podobě aplikace postavy 

princezny do pohádky, neboť se zde nevyskytovala, nicméně u Míši se nabízí vysvětlení, že jí 

postava princezny, jež z hlediska genderových rolí odpovídá zkušenostem s předchozími 

pohádkami, ve vyprávění chybí. 

V porovnání s genderově standardní pohádkou, kdy se s postavou princezny 

identifikovalo sedm dívek z osmi, zatímco s postavou Anežky „jen“ čtyři, vyplývá, že pro dívky 

krása představuje o něco důležitější aspekt než její aktivita a hrdinství, nicméně ještě důležitější 

roli při zpracování příběhu hraje gpříslušnost k pohlaví, neboť s postavou Krasomila se 

v genderově netradiční pohádce neztotožnila žádná z dívek, ačkoli figuroval totožně jako 

Rozárka v genderově stereotypním příběhu. Pouze Natálka, jak již bylo zmíněno, prince uvedla 

jako druhou možnost hned po Anežce. Tento vyvozený poznatek podporuje tvrzení Malé (2012), 

která udává, že postavy, jež jsou aktivní a zároveň se i explicitně shodují s jejich genderem, 

nejsou pak pro dívky tolik vhodné k identifikaci. Plně však není možné souhlasit s názorem, že 

děti upřednostňují identifikaci s postavou, od které očekávají, že je hlavní, tudíž nepostradatelná 
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v zápletce, neboť v tomto výzkumu tomu tak bylo pouze ve dvou případech u genderově tradiční 

pohádky a kompletně ve třech případech u pohádky nestandardní z celkových 24 odpovědí.  

Chlapci se otázky týkající se identifikace v genderově netradiční pohádce zhostili každý 

po svém, žádné odpovědi se neshodovaly. Jak již bylo zmíněno, pro Danečka bylo obtížné 

sympatizovat s jakoukoli pohádkovou postavou, neboť pro něj žádná nebude tak dobrá jako 

Ninja. S Anežkou, která v této pohádce vykazovala totožné znaky jako švec Matěj v genderově 

typickém příběhu, se neztotožnil ani jeden z chlapců, čímž implicitně naznačují, že ztotožnění se 

s postavou opačného pohlaví pro ně činí problém. Pozoruhodnou reakcí byla Dominikova 

odpověď na hlavního hrdinu, kdy uvedl princeznu, přestože se v pohádce nevyskytovala, 

nicméně z vysvětlení „protože se mi líbila, jak se ten drak smál“ by se dalo usuzovat, že měl na 

mysli nikoli princeznu, ale Anežku, která s drakem bojovala. Jako postavu, kterou by chtěl být, 

však uvedl Domča krále s prostým zdůvodněním, že jím zkrátka být chce. Ačkoli lze 

předpokládat, že hlavní postavou měl na mysli Dominik odvážnou dívku, v identifikaci s ní mu 

bránila příslušnost ke svému pohlaví. Zdá se, že přestože Anežka vykazovala maskulinní prvky, 

jako je nezaměřenost na vzhled, síla, odvaha a aktivita, znamenala pro Dominika dostatečnou 

překážku v tom, aby se s její postavou identifikoval, s čímž by souvisela již zmiňovaná odpověď 

„král“ na následně položenou otázku. Dominik svým zdůvodněním mohl dát najevo, že králem 

chce být právě z důvodu mužského pohlaví bez jakéhokoli dalšího vysvětlování.  

Anežka byla v případě chlapců explicitně zmíněná pouze jednou, a to u Martina, který jí 

považoval za hlavní hrdinku pro její sílu, nicméně co se týče identifikace, uvedl Martin za 

postavu, kterou by chtěl být, prince Krasomila a tuto volbu objasnil pouze na základě 

Krasomilova sympatického jména. Martinovy odpovědi se v podstatě podobají těm 

Dominikovým, neboť zde opět bylo primárně těžké přijmout vzor opačného pohlaví, i přestože 

Martin Anežku považoval za nejdůležitějšího člena vypravování. Stejně tak jako Martin zmínil 

prince jako vzor i Aleš, nicméně ani v tomto případě se zdůvodnění netýkalo fyzické krásy. U 

Aleše odpověď „No, protože princové vždycky se mi líběj, i králové.“ poněkud rezonovala 

s obsahem genderově nestandardního příběhu, neboť princ zde zastával roli opačnou, než je 

běžné, čímž tedy ani zde nemůže být řeč o přijetí femininních prvků. 

5) Pozorované chování, verbální a nonverbální projevy dětí během rozhovorů 

Jak zmiňuje například Janošová (2008), během dětství i dospívání mívají chlapci 

„navrch“ v problémovém chování a to zejména z důvodů nižší kázně, ale i častějších problémů 

v osobnostním vývoji. Po rozhovorech s dětmi nelze jinak než s názorem souhlasit, i přestože 
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počet chlapců a dívek nebyl vyrovnaný. Chlapci se chovali asertivněji, viditelně potřebovali více 

tělesné aktivity než dívky, sezení na gauči a soustředění jim místy dělalo drobné obtíže. Na 

druhou stranu ačkoli informace od učitelky vypovídaly o téměř nezvladatelných kázeňských 

potížích v případě některých chlapců, děti během výzkumu (primárně během interview) 

vykazovaly chování akceptovatelné. Největší problém s napomínáním, jak je vidno zejména 

z doslovného přepisu interview v příloze č. 1,  byl zaznamenán u Danečka. 

Co se týče vyjadřování, je známo, že předškolní děti se učí verbálním schopnostem 

zejména prostřednictvím nápodoby, která má selektivní charakter. Děti opakují určitou část, 

kterou slyšely a to mnohdy se snahou o doslovnou přesnost. Během rozhovorů se tak často 

jednalo o slova či věty, které byly obsaženy v nějaké pro děti nové vazbě. Například Martinka či 

Šárka v několika případech neodpovídaly spontánně svými slovy, ale snažily se přetlumočit 

přesně to, co bylo řečeno. Většina dětí již v širším měřítku správně užívala gramatická pravidla 

při řeči. Užívaly budoucího i minulého času, správně časovaly slovesa, až na drobné výjimky. 

Z genderového hlediska téměř ve všech případech byly děti hovornější v situacích, kdy povídaly 

o postavách či činech spojených se stejným pohlavím jako je to jejich, což potvrzuje poznatek 

v teoretické části, že takových informací si děti všímají více a snáze si je zapamatují. Některé 

děti měly problém zformulovat své myšlenky, což lze zejména u genderově nestandardního 

příběhu vysvětlit netradičním schématem. Největší obtíže nejen ve výslovnosti byly 

zaznamenány u Míši V. 

U několika dětí bylo již při poslouchání patrné, že výraznější zvukové prvky pro ně 

představují jistý citový význam, což bylo vysledováno zejména z toho, že Adélka a Daneček si 

v průběhu vyprávění, konkrétně u napínavého boje Anežky s drakem, kde vypravěč zvyšuje hlas 

a zrychluje tempo, zakrývali uši. Stejně tak několik dalších dětí bylo v této pasáži zřetelně 

pozornější. Proč k tomuto projevu u dětí došlo, však nelze vysvětlit jednotně. V případě Adélky 

by se tato reakce dala přisoudit určitému strachu z toho, co se aktuálně v příběhu děje, obavy 

během poslouchání pak také mohly zapříčinit následnou nejistotu při komunikaci.  U Danečka 

však taková interpretace není zcela na místě, neboť už při poslouchání  bylo z jeho chování cítit 

jisté opovržení jakýchkoli ostatních pohádek, ve kterých nefigurují želvy Ninja. Zůstává tedy 

otázkou, zda se boj Anežky s drakem Danečkovi nelíbil, obával se ho, nebo ho zkrátka nechtěl 

poslouchat z důvodu absence želv Ninja.  

Jak již bylo uvedeno, i u několika dalších dětí bylo při větším akcentu vyprávění 

pozorováno strnutí a o poznání větší zaujatost. Co se týče genderově tradiční pohádky, kdy 

Matěj bojoval s drakem, většina dětí se v této pasáži spíše uculovala, neboť, jak ukázaly 
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rozhovory, dětem připadalo poněkud úsměvné, když Matěj medvěda píchl šídlem do tlapky. U 

genderově nestereotypního příběhu hlas vypravěče zanechával silnější pocity nejistoty, což by se 

dalo vysvětlit tím, že v boji s drakem spatřují děti větší nebezpečí než v boji s medvědem. 

Například konkrétně ze Šárčiny odpovědi bylo zřetelné, že ten zajímavější a napínavější boj pro 

ni představoval právě boj s drakem, a nikoli s medvědem, což odůvodnila svoji oblibou 

v dobrodružství a přítomností postavy draka v nejrůznějších příbězích. Při řeči o medvědovi 

poukazovala spíše na jeho roztomilost. 

Celkově z rozhovorů vyplynulo, že přestože se jednotlivé prvky chování u dětí v mnohém 

určitým způsobem lišily, dají se vypozorovat jisté společné tendence. Při verbální komunikaci se 

děti opíraly o neverbální projevy, pomocí kterých se částečně vypořádávaly s některými 

problémovými pasážemi vypravování. Chlapci měli obecně tendenci nad odpověďmi více 

přemýšlet než dívky, zároveň měli ale větší potíže s udržením pozornosti.  

6) Informace získané z doplňujících dotazníků pro rodiče 

Doplňující dotazník pro rodiče je včetně ukázky jednoho vyplněného uveden v příloze 

č. 3. Nutno poznamenat, že vyplněný dotazník se vrátil kompletně od všech rodičů, kteří byli 

prostřednictvím ochotné paní učitelky požádáni o spolupráci. Na základě tohoto dotazníku pro 

rodiče bylo zjištěno několik informací:  

- Průměrný věk rodičů činil 35,6 let u matky a 38,4 let u otce. Nejvyšší dosažené vzdělání 

rodičů bylo zastoupeno ve všech možnostech – od základního po vysokoškolské 

doktorské. 

- Všechny děti pochází z rodin o dvou dětech maximálně, výzkumu se zúčastnili tři 

jedináčci, pět dětí se starším sourozencem, přičemž nejstaršímu z nich je třináct let, a 

čtyři děti se sourozencem mladším, kdy nejmladšímu je pět měsíců.   

- Ve všech případech kromě Adélky rodiče dětí uvedli, že se s pohádkami doma setkávají 

denně, u Adélky četnost setkání s pohádkami v domácím prostředí byla 2-3 dny týdně.
11

 

- Co se týče preference formy prezentace pohádek, informace se různily jak u rodičů, tak u 

dětí. Nejoblíbenější formou prezentace pohádkových příběhů je u obou skupin čtení 

pohádek z knih, přičemž u dětí navíc stojí ve velmi těsném závěsu sledování pohádek 

v televizi. U rodičů je televize preferována ve stejné míře jako poslouchání audio 

                                                           
11

 K pohádkám však mají každý den děti přístup ve školce, neboť mateřská škola, ve které byl výzkum proveden, je 

mj. zapojena do projektu „Česko čte dětem“. V době výzkumu děti každý den poslouchaly dvacetiminutové 

vyprávění z knihy „Medovníčci“.  Ke sledování pohádek v televizi se děti v mateřské škole dostávají pouze 

v případě, když venku prší a jsou tak omezeny nemožností procházky, popř. pobytu na zahradě. 
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nahrávek, vyprávění vlastních i známých pohádek se takové popularitě netěší, neboť tyto 

možnosti uvedli rodiče každou pouze v jednom případě. U dětí třetí příčku v oblíbenosti 

obsadilo poslouchání audio nahrávek stejně jako u rodičů, ve dvou případech bylo 

uvedeno vyprávění vlastních pohádek, vyprávění známých pohádek se v odpovědích 

nevyskytlo ani jednou.  

- Kdo bývá v rodině nejčastějším vypravěčem, uvedli rodiče takto: v téměř 60 % se jedná o 

matku, ve dvou případech o oba rodiče, po jednom pak šlo o otce, babičku, dědu a 

staršího sourozence. 

- V odpovědích na otázku, jak často dětem rodiče vypráví jednotlivé typy pohádek, byl 

zaznamenán lehký chaos, kdy rodičům zřejmě dělalo potíž se v tabulkové nabídce 

odpovědí správně zorientovat. Křížek u nejoblíbenějšího typu pohádky správně uvedli 

rodiče pouze v polovině případů, ostatní buď tuto otázku ignorovali, popřípadě slovně 

vypisovali jednotlivé konkrétní pohádky k daným typům. Odpovědi se tak různily, 

největší shoda byla zaznamenána u pohádky, v níž je hlavní postavou zvíře, kdy dle 

zodpovězených dotazníků rodiče takovou pohádku dětem čtou/vypráví/pouštějí v televizi 

dvakrát až třikrát týdně, popřípadě každý den. O něco méně často pak téměř ve všech 

případech byla uvedena pohádka s hlavní postavou mužského hrdiny, hrdinky ženy, 

v závěsu za nimi pak pohádky, v níž jako hlavní hrdinové figurují zároveň muž i žena.  

- Na otázku, zda rodiče dětem také vymýšlí vlastní pohádky, nadpoloviční většina 

odpověděla, že ano, typ hlavních postav byl u každého rodiče různý, zastoupeny byly 

všechny z nabízených možností. 

- Co se týče příběhu, kde hlavní postavou je aktivní žena/dívka, jako je tomu např. v Pippi 

Dlouhé Punčoše, popř. Chytré Horákyni, znalost takové netradiční pohádky u svých dětí 

uvedlo osm z dvanácti rodičů. Onou pohádkou ve všech případech byla právě nabízená 

možnost příběhu o  Pippi Dlouhé Punčoše, v jedné odpovědi se objevila Popelka, u dvou 

nebyly konkrétní pohádky uvedené a jedna odpověď v podstatě neodpovídala zadání, 

neboť odpověď obsahovala „všechny televizní pohádky s princeznou“. Jak již bylo 

v textu několikrát zmíněno, v drtivé většině tradičních pohádek jsou ženské postavy, a 

princezny zejména, charakterizovány pouze s ohledem na svoji fyzickou přitažlivost, 

nikoli však jako aktivní hrdinky. Takovou roli téměř v každé pohádce pak zastávají 

postavy mužského pohlaví. Co se týče Popelky, pojetí hlavní hrdinky je sice v této 

pohádce odlišné, než v ostatních, Popelčina dobrota je spojována s vykonáváním 

domácích prací, pracovitost prezentuje tak jeden ze základních morálních požadavků, 
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zároveň je Popelka mnohem aktivnější než např. pohádkové princezny
12

, nicméně je však 

stále tato postava pevně spojená s ženskou krásou, což opět potvrzuje určitý genderový 

stereotyp vyobrazený v pohádkách. 

Z analyzovaných dotazníků v souvislosti s reakcemi dětí během rozhovorů o pohádkách 

vyplynulo několik zajímavých zjištění. Jedním z příkladů takového zjištění je třeba to, že u dětí, 

které dle dotazníků znají pohádky s aktivní ženskou hrdinkou, se častěji vyskytovaly odpovědi 

zahrnující postavu odvážné mlynářky Anežky. Tyto děti tak přítomnost Anežky braly na vědomí 

o něco více, než ty děti, které takové pohádky neznají. Současně děti, jež někdy s podobným 

nestandardním rozložením rolí v pohádkách přišly do styku, téměř ve všech případech správně 

odhadly, jak děj pohádky bude po přerušení pokračovat. 

Celkově by dotazníky jistě stály za podrobnější výzkum, ale bohužel pro to v této práci 

není dostatečný prostor, i přestože by se zajisté došlo k některým velmi zajímavým zjištěním. 

Jedním z příkladů, kde by taková práce více do hloubky byla prospěšná, jsou například 

jednotlivé typy pohádek. Často uvedeným typem pohádky byl ten, kde hlavní postavou je žena, 

nicméně všechny ženské postavy obsažené v těchto odpovědích reprezentovaly klasické 

„hrdinky“ stižené genderovými stereotypy. Ani v jednom případě nebyla uvedena žena, která by 

určitým způsobem zastávala roli aktivní hybatelky příběhu. V potaz by šly také vzít například 

souvislosti odpovědí dětí se sourozeneckou konstelací, věkem rodičů nebo třeba s frekvencí 

sledování televize. 

7) Kresby dětí  

Od všech dětí s výjimkou Danečka byly získány obrázky k oběma pohádkám, tyto 

výtvarné projevy jsou k nahlédnutí v příloze č. 4. Daneček v případě genderově standardního 

příběhu kreslit odmítl, neboť ho kreslení údajně nebaví a chtěl si hrát, neustále poukazoval na 

bojování jako želvy Ninja. S kresbou k genderově nestandardní pohádce sice souhlasil, nicméně 

jak bylo v zápětí zjištěno, vůbec se netýkala pohádky.  

V jednotlivých kresbách dětí byly zaznamenány znatelné rozdíly, a to zejména z hlediska 

věku dětí, o čemž bude řeč v následující kapitole, ale i z hlediska typu pohádky, ke kterému se 

dané obrázky vztahovaly. V případě genderově nestandardní pohádky děti věnovaly mnohem 

výtvarnému projevu méně času, což se projevilo v konečném výsledku. Kresby k genderově 

tradiční pohádce jsou viditelně bohatší na více detailů i barvy. Podle kreseb si děti rády 

                                                           
12

 Popelčina aktivita je patrná zejména ve filmovém zpracování, kde několikrát přelstí prince pomocí svých 
schopností. 
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vymýšlely, jak asi byly pohádkové postavy oblečené. Např. u černokněžníka, o jehož oblečení 

nebyla ve vyprávění ani zmínka, Martinka oblékla na obrázku do tmavé barvy, zároveň 

zdůraznila větrem rozevlátý plášť a upozornila tak na moment, kdy černokněžník unáší 

princeznu Rozárku. Tmavé odstíny u postav nesympatických dominovaly, zatímco sympatické 

postavy děti zobrazovaly v barvách veselých. Významná skutečnost je spatřena v tom, že podle 

obrázků na děti silně působila více barva než jakákoli jiná charakteristika. Děti zřejmě během 

poslouchání zaujalo mnohem více to, že princezna měla zlatou korunku a růžové šaty, než že 

např. její vlasy byly kudrnaté. Stejně tak jako u verbálního projevu některé děti pletly jednotlivé 

role postav, kdy například Míša H. nakreslila Anežku jako princeznu s korunkou. 

Pozoruhodným postřehem z obrázku byl fakt, že pokud děti zobrazovaly postavu draka, 

ve všech případech až na Šárku měl drak na obrázku pouze tři hlavy, ačkoli ve vyprávění bylo 

řečeno, že drak byl sedmihlavý. Tříhlavý drak je nejspíše spojen s jejich dosavadní zkušeností. 

Co se týče komentářů samotných dětí k obrázkům, ačkoli na několika kresbách byly 

vyobrazeny pouze postavy bez jakéhokoli náznaku nějakého děje, všechny děti byly schopné 

nakreslenou postavu zařadit alespoň částečně do kontextu vypravování. 

3.7. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

3.7.1. Rozdíly v interpretacích s ohledem na věk  

U čtyřletých, tedy nejmladších dětí účastnících se výzkumu (Míša V., Dominik a 

Daneček) bylo vypozorováno, že procento chybovosti v odpovědích se nijak enormně neliší od 

starších. V porovnání s dětmi staršími se ale při reprodukci obsahu více zaměřovaly na aspekty 

děje, nicméně se často od podstaty příběhu odchýlily, zatímco děti pětileté a šestileté dovedly 

dodržet základní osnovu o něco lépe.  

 Nejznatelnější rozdíly z hlediska věku byly vypozorovány z obrázků, na kterých lze 

čitelně demonstrovat obecné zákonitosti vývoje kresby u dětí. Příkladem jasného kontrastu mezi 

věkem je například kresba Míši V., kde jsou zobrazeni jednodušší hlavonožci. Naproti tomu pak 

obrázek šestileté Natálky je už mnohem více propracován s nejrůznějšími detaily.  

3.7.2. Chlapci vs. dívky  

Dívky i chlapci celkově vnímali obě pohádky podobným způsobem, otázkou však 

zůstává, zda by takové výsledky ve srovnávání vyvstaly i za okolností, kdy by počet chlapců byl 
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stejný jako počet dívek. Co se však týče poznatků získaných na základě tohoto výzkumu, v 

několika případech například bez váhání označili hlavní postavu příběhu v souladu s realitou jak 

chlapci, tak dívky, a to ve smyslu nejaktivnější postavy, která se zasloužila o rozuzlení zápletky.  

Kompletně správné označení obou hlavních postav se objevilo u dvou dívek, u chlapců byl 

odpovědi blízko pouze Dominik, který ale Anežku označil za princeznu. Alespoň jednu správnou 

hlavní postavu určila jedna dívka a dva chlapci, takto správně označené postavy pocházely 

z obou druhů pohádek.  

K odlišnosti ve vnímání obou pohádek u chlapců a dívek dochází v hodnocení toho, co se 

dětem na pohádkách líbilo, případně nelíbilo. Zatímco dívky v případě kladného hodnocení 

většinou uváděly situace, nikoli pouze konkrétní postavy, u chlapců takový rozdíl nebyl 

významný. V případě zhodnocení toho, co se jim naopak ve vyprávění nelíbilo, opět nejsou 

odlišnosti mezi pohlavími nikterak pozoruhodné, což plně nepotvrzuje Musilovy (2010) závěry 

z těchto odpovědí, že orientace chlapců a dívek na jednotlivé prvky je rozdílná.  

U dívek se v případě genderově nestereotypní pohádky vícekrát vyskytla chyba v podobě 

uvedení princezny jako postavy figurující v příběhu, což značí větší rozporuplnost v přijetí 

nestandardního obsahu v porovnání s chlapci. Zároveň princezna jako prototyp ženské krásy pro 

dívky znamená určitý vzor, který neodporuje jejich očekávání, považují ji tradičně za součást 

pohádkového příběhu. 

Signifikantnější rozdíly mezi pohlavími se také projevily například v odpovědích týkající 

se identifikace s postavami. Dle Chodorow (1979) si chlapci svou identitu budují po odpoutání 

od matky jako protiklad k ženskosti, proto rozhodně odmítají připustit jakýkoli projev, jež by jim 

mohl femininitu byť jen připomínat. V tomto výzkumu takové vyhýbání projevům, jež by mohly 

být z jejich pohledu hodnoceny jako femininní, bylo též patrné. Toto tvrzení lze demonstrovat 

tím, že ani jeden chlapec v případě otázky týkající se identifikace se neztotožňoval s postavou 

ženského pohlaví, a to i přestože Anežka z hlediska genderových stereotypů vykazovala 

charakteristiky spíše maskulinní. V odpovědích chlapců se tak naplňuje genderově stereotypní 

segregace osobnostních vlastností na maskulinní a femininní, nemusí to však nutně znamenat, že 

chlapci netrpí ambivalencí k svému pohlaví, ale spíše jde o to, že takových hrdinek ženského 

pohlaví je v první řadě málo, ve druhé řadě je pak pro chlapce obtížnější a kulturně méně 

přijatelné identifikovat se s postavou, která náleží k neprivilegovanému pohlaví. U dívek tento 

projev nebyl nikterak nápadný, v některých situacích ba naopak. Pravděpodobně ale v případě 

identifikace s mužským hrdinou u dívek nedošlo ke ztotožnění s biologickým pohlavím postavy, 

ale pouze s jeho vlastnostmi a jeho příběhem. Neznamená to tedy, že se s takovou postavou 
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nemohou identifikovat, aniž by zavrhly své ženství. Příčinu takového rozdílného jednání mezi 

chlapci a dívkami je možné vysvětlit již zmiňovanou odlišnou socializací jednak už v období 

batolecím, ale následně i v předškolním věku, kdy na chlapce bývá vyvinut silnější sociální tlak 

v této oblasti. Dívky jsou tedy vůči maskulinním charakteristikám u žen a femininním u mužů o 

něco tolerantnější než chlapci, kteří kladou větší důraz na dodržování genderových norem.  

Jak bylo zmíněno v teoretické části, předškolní děti se orientují převážně na vnější 

charakteristiky. Tento fakt byl potvrzen ve větší míře u dívek, kdy jejich odůvodnění otázek 

(zejména u identifikace v genderově tradiční pohádce) se ve více případech týká vnějšího 

vzhledu, zatímco chlapci u diskutovaných postav zdůrazňovaly osobnostní charakteristiky spíše 

vnitřní. Chlapci zároveň častěji vycházeli z předpokladu, že pohádkové postavy pochází 

z královského rodu, tudíž disponují určitou mocí, kterou mohou využít. 

3.7.3. Známé vs. cizí děti 

Jak je již zmíněno v kapitole 3.3., všechny děti se výzkumu účastnily dobrovolně. 

Přestože u některých, zejména u dětí ze skupiny číslo 2, byly cítit z počátku mírné rozpaky při 

komunikaci, žádné z dětí nelze vyloženě považovat za ustrašené či plné obav z probíhajícího 

interwiev. Radost dětí z možnosti poslechnout si společně pohádku signalizovala jistou 

otevřenost, zároveň také zájem a ochotu povídat si.  

Rozpačitější chování u dětí ze skupiny, která zadavatele výzkumu viděla poprvé, neměla 

s ním žádnou předchozí zkušenost jako děti ze skupiny číslo jedna, lze vyvodit z ostychu či studu 

před cizí osobou, též možná z jisté nedůvěry. Co se však týče chybovosti v odpovědích, skupina 

„cizích“ dětí vykazovala v celkovém součtu více správných odpovědí, než skupina dětí známých, 

což odporuje původnímu předpokladu, že děti v přítomnosti důvěryhodné známé osoby budou 

přijímat i genderově nestandardní příběh snadněji než děti, které výzkumníka neznají. Zatímco 

odpovědi dětí ze skupiny č. 1 v obou typech pohádek obsahovaly chyby i v případě tradiční 

pohádky, děti z druhé skupiny víceméně neměly s tímto příběhem problém, pouze dvakrát se 

objevila reakce „nevím“. Děti z první skupiny znatelněji lpěly na dodržování genderových rolí a 

standardním zaměření pohádkových příběhů, ve větší míře u nich docházelo k tendenci 

přizpůsobit si pohádku standardnímu schématu. Proč znalost osoby prezentující netradiční obsah 

nebyla tím rozlišujícím faktorem v chybovosti, jak se očekávalo, ba naopak působila opačně, lze 

pravděpodobně vysvětlit více způsoby. Jednou z možností, proč děti z první skupiny ve větší 

míře chybovaly, mohly být určité obavy ze selhání, neboť na základě předchozích zkušeností 

stále pociťovaly určitou setrvačnost v asymetrickém vztahu, kdy jejich bývalá lektorka angličtiny 
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jakožto učitelka měla nad dětmi jistou moc, chování a přístup k aktivitám v kroužku se odrážel 

v hodnocení, přestože v interakcích nedocházelo k významným potížím a děti na angličtinu 

chodily rády. Tím pádem se pak tedy více snažily zavděčit správnými odpověďmi. I přestože se 

rozhovor tvářil spontánně, děti ho implicitně mohly považovat za nějaké zkoušení apod. 

následované hodnocením s ohledem na odměny a tresty. O netradičním obsahu se pak snažily 

uvažovat co nejvíce racionálně, nicméně velká snaha pod vnitřním tlakem znamenala negativní 

efekt. 

Vzhledem k neschopnosti používat paměťové strategie při úmyslném zapamatování, jak 

bylo zmíněno v teoretické části, se během výzkumu u dětí ukázalo jako efektivní zapamatování 

neúmyslné. To se též shodně projevilo u obou skupin. Děti před puštěním pohádek nebyly 

explicitně instruovány k tomu, aby si co nejvíce zapamatovaly, ale byly pouze vyzvány 

k poslechu a informovány o následném rozhovoru. Tuto skutečnost potvrzují i různé studie, kdy 

např. Newmann (1990) zaznamenal rozdíl mezi instrukcí zapamatování a hrou. Při zapamatování 

jak genderově standardní, tak i nestandardní pohádky, se zde ve značné míře uplatnily současné 

preference dětí, obvykle si zapamatovaly to, co je nejvíce zaujalo a také to tak prezentovaly 

(píchnutí medvěda šídlem, boj s drakem, svatba, vzhled princezny, …). 

Z hlediska nalezení identifikačního vzoru byla pohádka O statečné Anežce rybářově 

náročnější než pohádka genderově tradiční pro obě skupiny dětí. S ohledem na schematické 

odpovědi v tabulce č. 1 však lze soudit, že identifikace s Anežkou, jakožto postavou 

neodpovídající dětským minulým zkušenostem, opět překvapivě proběhla snáze u skupiny číslo 

dva, kdy se v případě dívek s Anežkou ztotožnily tři ze čtyř, zatímco z první skupiny to byla 

pouze jedna dívka. U chlapců takový rozdíl nebyl zaznamenán. Navzdory předpokladu, že děti, 

které reprodukují netradiční příběh s cizím člověkem, budou pociťovat větší nejistotu při 

interpretaci, s čímž souvisí hodnocení, ale například i zmíněná identifikace, děti z druhé skupiny 

byly ochotnější akceptovat genderový nestereotyp ve znatelně větší míře než děti 

s výzkumníkem známé.  

Ačkoli se během reprodukce pohádek děti ze skupin v několika ohledech lišily, závěry 

lze považovat víceméně za podobné. Přestože v určitých oblastech obě skupiny vykazovaly 

jistou nejednotnost například ve vztahu k postavám, jak děti známé, tak neznámé byly během 

výzkumu konfrontování s informacemi, které neodpovídaly jejich očekávání. V některých 

případech řešení znamenalo využití pasivního vzdoru, kdy děti povětšinou u genderově 

netradičního obsahu odmítaly diskutovat. U obou skupin také lze prokázat kognitivní disonanci, 

o níž byla řeč již výše, dalším organizačním principem platným pro všechny děti byla také 
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genderová komplementarita odpovědí vztahující se k otázkám týkajících se převádění souboje a 

záchrany do reality.  

Předpoklad, že děti snáze změní postoj k netradičnímu scénáři v přítomnosti známé 

osoby, se nepotvrdil. Nutno dokonce podotknout, že děti ze skupiny č. 2 si byly nestandardního 

obsahu vědomy více, než děti ze skupiny první, respektive o tom explicitně hovořily. Při 

reprodukci nestandardní pohádky prokázaly děti ze skupiny č. 2 o něco málo větší snahu 

přemýšlet. Že se příběhy odehrávají podle podobného scénáře a pouze jsou zaměněny role 

postav, si z „cizích dětí“ Adélka a Natálka, ze „známých“ pouze Martin. Martin zároveň u 

genderově tradiční pohádky poukázal na to, že nebyla řeč o královně a v příběhu by se měla po 

boku krále objevit, což současně potvrdil v rozhovoru o netradiční pohádce.  

Na základě takových zjištění lze konstatovat, že vztah dětí k blízké osobě prezentující 

příběh může být reprezentován jistou ambivalencí, která však vede ke stejným výsledkům, a to 

nikoli ke změně postoje, nýbrž k podpoření stereotypního nazírání na svět. V prvním případě 

dochází k prohloubení zakořeněných scénářů z toho důvodu, že děti v příbězích neodporujících 

minulým zkušenostem spatřují větší jistotu, stejně tak jako se cítí jistější v přítomnosti osoby 

známé. druhou stranu lze však polemizovat nad úvahou, zda by stejná schémata při zpracování 

děti uplatňovaly například v případě rodiče na místě výzkumníka. Je tedy možné vyvodit závěr, 

že známost ve smyslu učitel/ka-žák/yně pro děti nepředstavuje blízkost do takové míry, aby 

podněcovala nějakou změnu scénáře či postoje, zejména pokud kontrastuje s již dobře zažitými 

schématy. Netradiční pohádka tak v dětech stereotypní vnímání světa může jen podpořit, neboť 

děti ve výzkumníkovi nespatřují dostatečnou podporu. Jedním z dalších možných vysvětlení, 

proč k ovlivnění výzkumníkem nedošlo, může být zároveň fakt, že pohádky výzkumníkem 

prezentované nebyly jakožto zdroj nových informací pro děti atraktivní natolik, aby došlo k jisté 

změně, neboť v souvislosti s pohádkovými příběhy děti očekávají pouze standardní průběh děje 

se všemi běžně známými aspekty neodporující osobním zkušenostem. Postoj vůči genderově 

nestandardní pohádce se tak u většiny dětí nezměnil, neboť nedošlo ke změně kognitivního 

obsahu.  

  Zdá se však na místě vzít v potaz také velikost výzkumného souboru, vzhledem 

k nízkému počtu dětí nelze s přesností generalizovat zjištěná fakta, oproti kvantitativním 

výzkumům tento typ nezajišťuje vysokou míru zobecnitelnosti výsledků. 

Z výše uvedeného tedy lze vysoudit fakt, že pohádka pro děti představuje jeden z řady 

genderově socializačních faktorů bez ohledu na to, kým je prezentována. Ukázalo se v souladu 

s výzkumy Davies, Musila či Malé, že gender jakožto organizační princip představuje pro děti 
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velice důležitý parametr příběhu. Naproti tomu známost osoby prezentující nové informace pro 

děti z hlediska nahlížení na genderově netypický příběh až tak důležitý aspekt neznamená, je 

však nutno zmínit, že namísto toho, aby předpoklad, že děti nestandardní obsah snáze přijmou 

v přítomnosti známé osoby, byl potvrzen, došlo naopak k jeho vyvrácení a zároveň ke zjištění, že 

zpracování genderově nestandardního příběhu dělá méně problémů dětem neznámým. S ohledem 

na teoretickou část je též možné konstatovat, že předškolní dítě i skrze prezentaci nových 

informací stále ulpívá na svých zažitých zkušenostech, tento egocentrismus je současně propojen 

s fenomenismem a prezentismem. Dítě tak nevidí důvod, proč by mělo svůj postoj k něčemu, co 

je se jeho pojetím v rozporu, měnit. Tím hlavním percepčně nápadným znakem, který považuje 

za nejpodstatnější se zdá být již zmiňované genderové rozdělení rolí.  

3.8. DISKUZE  

Genderově nestandardní pohádky jsou s předešlými zkušenostmi dětí v rozporu, a ačkoli 

jsou v širším ohledu přijímány kladně, jejich zpracování představuje jisté potíže, někdy dokonce 

takový netradiční obsah vyvolává v dětech odpor. Tyto poznatky nepoukazují na nic jiného, než 

že společnost je genderově strukturovaná a pohádky v dětech dichotomické vnímání světa jen 

podporují. Jako jeden z mnoha socializačních faktorů mají vliv na genderovou socializaci dětí a 

budování genderové identity.  

Veškeré výsledky tohoto výzkumu jednak korespondují s poznatky z odborné literatury, 

jednak získaný materiál přinesl i některá nová zajímavá zjištění. Rozdíly ve zpracování 

genderově nestandardního obsahu se u dětí v různé míře objevují s ohledem na pohlaví i jejich 

věk, což potvrzujÍ výzkumy Malé (2012) a Musila (2010), ale i Davies (dle Änggård, 2005). Na 

základě jejich prací lze současně poukázat na shodu u všech dětí např. v tom, že předškolní děti 

do děje vnáší jisté vlastní koncepce konstruované z minulých zkušeností, zároveň jsou ale 

v některých případech otevřené přijímat i koncepce zcela nové a nezvyklé. V určitých částech 

také dochází k potvrzení poznatků, s nimiž přišly Baker-Sperry a Grauelholz (2003). Dívky jsou 

více než chlapci orientovány na vnější charakteristiky ženských postav, zejména postava 

princezny pro ně přestavuje nedílnou součást příběhu. Jisté odlišnosti byly zjištěny i z hlediska 

vztahu dítěte k osobě prezentující příběh. Samotné prokázané rozdíly vyplývající z 

nestejnorodého vztahu k výzkumníkovi však nejsou v mě dostupné literatuře známy, tudíž tento 

výzkum nemohl být podložen konkrétním zjištěním z výzkumů jiných.  Hypotéza o tom, že děti 

budou v blízkosti důvěryhodné osoby snáze interpretovat genderově nestandardní obsah, 

vyplynula z teorie změn postojů. 
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Z výsledků prezentovaného výzkumu však lze usoudit, že pokud není nestereotypní 

vnímání světa podporováno i z dalších oblastí, samotné pohádky (i ty s nestandardním obsahem) 

jako takové nemají u předškolních dětí na genderovou socializaci zcela zásadní vliv. Genderově 

netradiční pohádky zároveň mohou svou úlohu plnit pouze tehdy, pokud nebudou v příliš velkém 

rozporu s běžnými schématy, jako tomu bylo v případě pohádky o rybářce, kdy úlohou pohádek 

se v tomto smyslu rozumí zejména jisté odpoutání se od rigidních rolí. Nové příběhy by měly být 

pozměněny mírně a postupně, aby dítě nebylo novostí zahlceno, neboť ji odmítá. Mírné změny 

však vrstvit lze, takže nakonec při systematickém předkládání nestereotypních obsahů dojde 

k rozvolnění genderových schémat, kdy flexibilita, k níž děti s ohledem na kognitivní zrání 

směřují, bude posílena zvenku. Při vnější stimulaci však může flexibilita nastoupit dřív a může 

být silnější, dojde tak ke skutečnému ovlivnění vývoje podle Vygotského (zóna nejbližšího 

vývoje). K podobným závěrům došel i Musil (2010). Tuto účinnost pohádek navíc potvrdil na 

základě práce Blakemore, Berenbaum a Liben (2009).  

Co se týče těžiště výzkumu, tedy vlivu výzkumníka jakožto zdroje nových 

nestandardních informací na dětské zpracování takového netradičního obsahu, bylo s ohledem na 

teoretickou část potvrzeno, že dítě v předškolním věku není schopno oprostit se od vlastní 

představy, i přestože osoba předávající nové informace je pro něho blízká a důvěryhodná. Nejde 

v žádném případě o sobectví, nýbrž o egocentrismus a s ním související centraci, jak tento 

princip nazval Piaget (2010). Přestože se dítě v blízkosti známého člověka nestydí a je ochotno si 

bez problémů povídat, stále zůstává zaměřeno na vlastní pohled a není schopno vnímat cokoli 

simultánně odlišného, co by narušilo či ohrozilo jeho bezpečně zažité schéma. Zároveň zde dle 

Piagetovy teorie dochází k potvrzení dalšího principu, a to principu konzervace, kdy dítě 

v předoperačním období zatím ještě chápání tohoto principu postrádá. Nedovede zdůvodnit 

zachování tradičního scénáře s odlišností pouze v rozdělení genderových rolí. Potvrzuje se tak, 

že v předškolním věku je u dětí míra stereotypie, tedy uvažování ve škatulkách, vysoká, zatímco 

flexibilita je naopak nízká. U dětí není tato kognitivní schopnost dostatečně rozvinuta, 

nedovedou tedy rušit hranice mezi škatulkami a zároveň do určité kategorie zařazovat i takové 

prvky, které se v některých znacích odlišují. 

Práce bohužel neposkytuje dostatečný prostor zabývat se všemi relevantními oblastmi 

tolik do hloubky. Domnívám se, že obecně téma přijímání a zpracovávání genderově 

nestereotypních obsahů u dětí si zajisté zaslouží mnohem více pozornosti. Pokud bychom brali 

v úvahu fakt, že pohádka vzhledem k osvojeným zkušenostem nepředstavuje atraktivní zdroj 

netradičních informací natolik, aby došlo ke změně postoje, jiným způsobem, jak osoba 

výzkumníka může takové zpracování nových atypických informací ovlivnit, by mohl být 
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spontánně vedený rozhovor s dítětem, který by se v přijatelné formě týkal nabourávání 

genderových stereotypů, ale ne v podobě pohádek. Dítě by se zainteresovaně a zúčastněně, ale 

hlavně také dobrovolně, pod vlivem výzkumníka ujišťovalo o zdůvodněnosti nějakého 

stanoviska. Zároveň také předpokládám, že pokud by dítě bylo explicitně konfrontováno 

s vědomím, že „normální“ nutně automaticky neznamená podléhající úzkým (stereotypním) 

představám, došlo by k přijetí netypického obsahu snáze. Takové přesvědčení se opírá jak o 

argumentaci emocionální, tak i racionální. V případě rozhovorů o pohádkách děti během 

výzkumu pouze samy za sebe interpretovaly svůj názor na tuto problematiku, aniž by byly 

seznámeny se skutečným chodem dnešního světa.  

Jako užitečné by se tedy mohly ukázat i jiné výzkumy zabývající se touto problematikou 

hlouběji, než bylo v možnostech této práce. Dalšími směry pokračování výzkumu genderově 

nestandardních příběhů by mohly být např. pozorování dětí při hře či podrobnější rozhovory o 

nestereotypních pohádkách, jistě by se jako příhodné ukázalo zohlednění i takových proměnných 

při analýze, jako je třeba socio-kulturní zázemí dětí, styl výchovy nebo rozdělení rolí v rodině. 

Jedním z indikátorů socio-kulturní úrovně je to, zda rodiče dětem vůbec čtou. Takové informace 

by rovněž mohly být podpořeny rozhovory nejen s dětmi, ale i s rodiči. Ačkoli součástí tohoto 

výzkumu doplňující dotazník pro rodiče byl, získané informace nevypovídaly v podstatě nic o 

zázemí jednotlivých dětí, tudíž se nabízí možnost, že některé odpovědi mohly být interpretovány 

jinak, než by tomu bylo v případě větší znalosti prostředí, v němž děti vyrůstají. Stejně tak 

v případě mé částečné znalosti dětí z první skupiny lze polemizovat nad tím, zda nedošlo ke 

zkreslené interpretaci sesbíraných dat, přestože byl během celé práce kladen důraz na co největší 

míru objektivního hodnocení. K určitému ovlivnění výsledků výzkumu mohlo také dojít na 

základě některých mých reakcí na odpovědi dětí, kdy jsem například nedokázala skrýt 

překvapení z odpovědi, čímž pak dítě bylo konfrontováno se změnou tónu mého hlasu a mohlo 

tak reagovat jinak, než bylo jeho původním plánem. Na základě revize analýzy dat jsem si 

zároveň uvědomila, že některé odpovědi mohly být ovlivněné i samotným charakterem 

prezentovaných pohádek, neboť zatímco v genderově standardním příběhu černokněžník 

klasicky unáší princeznu a osvobozuje ji statečný mladý muž, ve druhém případě sice prince 

osvobozuje dívka, ale čarodějnice jakožto ženská postava únos pouze iniciovala, samotný úkon 

provedl drak – postava mužského rodu. Lepším řešením by se zdála situace, kdy čarodějnice se o 

únos postará sama.  
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4. ZÁVĚR 

Ve své práci jsem se snažila poukázat na genderovou problematiku v pohádkách, v 

jakožto jednom z důležitých socializačních faktorů pro děti. Zaměřila jsem se zejména na 

alternativu k tradičním pohádkovým příběhům, tedy na pohádky z genderového hlediska 

nestandardní. Prostřednictvím rozhovorů s předškolními dětmi o tradičních i netradičních 

pohádkách jsem se pokoušela odhalit způsoby zpracování atypického obsahu a současně vliv 

osoby prezentující takové nové informace na toto zpracování. 

Cílem této práce nebylo v žádném případě poukazovat na genderově standardní pohádky 

jako na nevhodné nástroje socializace či je nějakým způsobem upozadit. Takové tradiční 

pohádky zaujímají na poli výchovy důležité místo, kdy reprodukují okolní svět, současně v nich 

dochází k podpoře genderově strukturované reality. Jsem si však plně vědoma toho, že samotná 

prezentace genderově nestereotypních pohádek v dětském nazírání na svět nezaručuje žádnou 

změnu, pouze se nabízí jako jedna součást z množství faktorů podněcující změny. 

V teoretické části jsem se snažila postihnout problematiku relevantní k cílům práce a části 

empirické, kdy jsem vycházela především z psychoanalytického výkladu pohádek a současně 

také ze sociálně-konstruktivistické tradice.  Úkolem práce nebylo hodnotit jednotlivé přístupy 

ani přítomnost některých univerzálních fenoménů. Šlo zejména o poukázání na určité důsledky 

zapříčiněné působením pohádek s rigidním rozdělením genderových rolí na dětské vnímání. 

Samotná realizace výzkumu i následné zpracování pro mě bylo velmi přínosné. Přestože 

práce s dětmi tohoto věku pro mě nebyla nová, určitým způsobem mne zase o něco více 

obohatila a zároveň mě upozornila na nová konkrétní úskalí, s nimiž jsem se z postu lektorky 

kroužku nesetkala. Stejně tak jsem se lépe seznámila a zorientovala v zahraniční literatuře 

věnované tomuto tématu. 

Domnívám se, že cíle mé práce byly naplněny, i přestože některá výsledná zjištění 

kontrastují s původními předpoklady. Poněvadž jsem se se studií zabývající se vlivem známosti 

osoby, která pohádky předkládá, nesetkala, minimálně v tomto ohledu lze moji práci považovat 

za zcela novou, přinášející unikátní výsledky. Výzkum současně konstatuje poznatky známé jak 

ze zahraničí, tak už i z českého prostředí.  
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PŘÍLOHY  

1. DOSLOVNÝ PŘEPIS JEDNOTLIVÝCH ROZHOVORŮ S DĚTMI 

1.1.   Rozhovory o genderově standardní pohádce 

a) Skupina dětí č. 1 
 

1. Nelinka – 5 let 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: Nelinko, jak si myslíš, že ta pohádka teď může pokračovat dál? 

N: Že ten chlapec ji vysvobodí? 

S: Myslíš toho Matěje? Toho ševce? 

N: No. 

S: To by mohlo být. Tak si to pustíme dál a zjistíme, jestli to opravdu tak bylo? 

N: Jo. 
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KONEC POHÁDKY: 

 

S: Tak to je konec, ještě nám to tu dohraje. A teď si o té pohádce trochu popovídáme, jo? Líbila se ti pohádka, 

Nelinko? 

N: Jo. 

S: Tak to je fajn. A jak myslíš, že by se mohla jmenovat? 

N: Ta princezna? 

S: Ta celá pohádka jak by se mohla jmenovat? Jaké bys jí vymyslela jméno? 

N: (mlčí) 

S: Kdybys třeba chtěla někomu tu pohádku pustit, tak bys řekla, že pouštíš jakou pohádku? O čem? 

N: Já nevím. 

S: Nevíš, tak to nevadí. A víš, o čem to vůbec celé bylo? Co se tam stalo? 

N: Tam byl… O nějakým zlým čarodějovi. 

S: Správně. A víš, co se tam stalo? Byl tam ten čaroděj… 

N:  (doplní mě) …a medvěd… (dále mlčí) 

S: A kdo myslíš, že byl tou hlavní, nejdůležitější postavou?  

N: Já myslím, že ten švec. 

S: Ten švec? Aha. A proč si to vlastně myslíš? 

N: Protože ten zachránil tu princeznu. 

S: Hmm, takže byl asi odvážný, viď? 

N: (přikyvuje) 

S: Taky by se ti líbilo, kdyby tě někdo takhle mohl zachránit? 

N: (s úsměvem přikyvuje) 

S: Neli, a kdyby sis mohla vybrat, kým z téhle pohádky bys chtěla být, kdo by to byl, kdo by se ti nejvíc líbil? 

N: Ta princezna. 

S: Aha, princezna. A proč se ti líbila zrovna princezna? 

N: Protože tam říkali, že je hezká. 

S: Joo vlastně, ona nosila nějaké ty růžové šatičky, viď? 

N: (přikyvuje) 

S: A ty máš ráda růžovou? 

N: Mám. 

S: Koukám, že jsi taky celá v růžovém. Tričko, kalhoty, boty… skoro jako ta princezna.  

N: No. Mám toho hodně. Toho růžovýho. 

S: Jo tak, no jsi parádnice. Ale zkusíme se ještě vrátit zpátky k pohádce, jo? Co se ti na ní líbilo úplně ze všeho 

nejvíc? 

N: (chvilku mlčí) Nevím. 

S: Říkala jsi, že se ti pohádka líbila, mně se taky líbila. Ale zajímalo by mě ještě, co se ti na pohádce líbilo úplně 

úplně nejvíc? 

N: Nevím. Celá. 

S: A bylo tam něco, Nelinko, co se ti nelíbilo? 

N: Jak ji ten zlej čaroděj ukradl. To se nedělá. 

S: To máš pravdu. Nelinko, a myslíš, že se pohádka bude líbit i ostatním dětem? 

N: Jo. Ale bráchovi by se nelíbila. 

S: A proč myslíš, že by se mu nelíbila? 

N: Protože on asi nemá rád nějaké pohádky o princeznách. 

S: Jak to? Kolik je bráškovi? 

N: Třináct. 

S: Aha, tak to už je asi na takové pohádky velký, viď? 

N: Jo. 

S: A když přijdu zítra ještě s jinou pohádkou, budeš si ji se mnou chtít poslechnout a pak bychom si o ní zase takhle 

popovídaly? Co ty na to? Nebude ti to vadit? 

N: (kroutí hlavou) 

S: Tak já ti pro dnešek moc děkuju, jak jsme si hezky popovídaly a zítra se zase na chvilku uvidíme. 

 



74 
 

2. Martinka – 6 let 

 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: Jak myslíš, že teď bude ta pohádka pokračovat? 

M: Dobře asi. 

S: Dobře. A co to znamená dobře podle tebe? 

M: Jako vesele třeba... Vesele. 

S: A co myslíš, že se tam stane? 

M: Nevim. 

S: Nevíš? Tak už něco víme, kdo tam byl… A jak by to asi tak mohlo pokračovat, nenapadá tě nic? 

M: Nevim. Nemám nápad. 

S: Tak to nevadí. Uvidíme, jestli jí někdo třeba zachrání nebo jestli zůstane u toho zlýho černokněžníka. 

M: Třeba ji zachrání ten, kterýho jsi teď řekla v tý pohádce. 

S: Myslíš toho ševce Matěje, jo?   

M: No… Matěje. Ten by moh´. 

S: No tak uvidíme, já to pustím dál a dozvíme si, jestli sis to myslela správně, jo?  

M: Tak jo. 

 

KONEC POHÁDKY: 

 

S: Tak to je konec pohádky. A jak jsem tak poslouchala, správně jsi odhadla, jak to asi dopadne, viď?  

M: No já jsem si to tak myslela. 

S: A Martinko, líbila se ti pohádka?  

M: Jo, líbila. 

S: Tak to jsem ráda, mně se taky líbila. A jak myslíš, že by se tahle pohádka mohla jmenovat? 

M: (přemýšlí) Nevim. 

S: Tak když už víme, o čem byla, kdo tam byl, nemáš nějaký nápad, jak by se to mohlo jmenovat? 

M: (mlčí) 

S: Tak to nevadí. A Martinko, víš, o čem to celé bylo? Co se v pohádce stalo? 

M: No že ten… ten švec bojoval s tím medvědem, píchnul ho do tý tlapky a zachránil tu princeznu. 

S: Noo, dobrý. Ten švec byl šikovný, viď? 

M: No nebál se, byl šikovnej. 

S: A kdo si myslíš, že byl ta nejdůležitější hlavní postava tady v té pohádce? 

M: Mmm… Ten král myslim. 

S: Aha, a proč myslíš, že to byl král? 

M: Protože ten měl jako tu princeznu rád. Nevěděl, co si to, proč mu to… Proč mu ji vzal ten černokněžník. 

S: (přikyvuji) A kdyby sis mohla vybrat tady z tý pohádky, kdo by se ti nejvíc líbil? Kým bys chtěla být? 

M: Nejvíc tou princeznou. 

S: A proč zrovna tou princeznou? 

M: Protože se mi líbí. 

S: Líbila se ti, jak vypadala? 

M: Jo. Musela to bejt krásná princezna. 

S: A co se ti na té pohádce teda líbilo úplně ze všeho nejvíc? 

M: To jak ze začátku jak to, jak řekli o tý princezně, jak říkali, jak vypadala, jaký měla šaty. To se mi nejvíc líbilo 

z tý pohádky. 

S: A co se ti nejvíc nelíbilo, co ti tam, Martinko, přišlo, takový nejvíc nejošklivější? 

M: Jak spolu jako bojovali s tím medvědem. To se mi nelíbilo. 

S: No, to bylo asi takový nebezpečný, viď? 

M: (přikyvuje) 

S: Ale tak nakonec to dobře dopadlo, jak jsme slyšely. 

M: Jo. 

S: A chtěla bys mi k té pohádce ještě něco říct, napadá tě něco? Chtěla bys třeba, aby tě taky někdo takhle zachránil, 

jako Matěj zachránil Rozárku? 
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M: Jo, to by se mi líbilo. Mně se tam ještě líbilo to, jak bylo, jak byla ta hostina velká, tak se mi na ní nejvíc líbilo 

to, že se ten… Že žijou ještě dodnes. To se mi nejvíc líbilo tam ještě. 

S: Jo aha. Tak to jo. A já bych byla ráda, kdybychom si spolu pustily zítra ještě jednu pohádku, co ty na to? Nebude 

ti to vadit? 

M: Tak jo. 

S: Pak si o ní zase takhle hezky popovídáme. Bude zase jiná. 

M: Dobře, já mám takovýhle pohádky ráda. 

S: Tak to je prima, moc děkuju. 

 

3. Míša H. – 5 let 

 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: Tak já to na chvilinku zastavím. Co myslíš, jak to teď bude pokračovat? Co se tam stane? 

M: Já nevim. 

S: Ále, určitě něco vymyslíš. Už něco málo víme, kdo tam byl a tak… 

M: Mohl by jí někdo asi zachránit. 

S: No. A kdo by to podle tebe mohl být? Kdo by jí mohl zachránit? 

M: Princ. 

S: Hmm. No tak já to pustím dál a uvidíme, jo? 

M: Jo. 

 

KONEC POHÁDKY: 

 

S: Pohádka už nám skončila, líbila se ti? 

M: Jo. 

S: Tak to je dobře. A jak myslíš, že by se mohla jmenovat? Kdybys jí měla vymyslet nějaký název? 

M: Nevím. 

S: Tak třeba podle toho, co se tam stalo… Nebo kdo tam byl. 

M: Tam byl ten… (dlouho přemýšlí)  

S: Co? Nenapadá tě nějaké jméno pro pohádku? 

M: Já bych dala… asi… (něco zamumlá) 

S: Jak že jsi to říkala? 

M: Klárka. 

S: Klárka?  

M: No. 

S: A proč Klárka? 

M: Protože to jméno se mi moc líbí. 

S: Aha. Ale v týhle pohádce žádná Klárka nebyla, nebo jo? 

M: Ne. 

S: A o čem teda podle tebe pohádka vůbec byla? 

M: Tam se stalo, že ten Matěj musel jít tu princeznu vysvobodit a tam se objevil ten medvěd a on ho musel jako… 

Musel ho… (přemýšlí) Jako vyhnat. 

S: Takže ten Matěj tu princeznu vlastně nakonec zachránil nebo ne? 

M: Jo. 

S: Aha. A kdo byl tou hlavní postavou? Kdo tam byl, myslíš, ten nejdůležitější? 

M: Ten král? 

S: A proč král? 

M: Protože… Měl tam to… (přemýšlí) Asi… Asi… 

S: Co na tom královi bylo tak důležitýho, když bys ho uvedla jako toho hlavního? 

M: No, to, co on tam musel… Tu princeznu tam musel zavřít a museli pak jít, jenže princové se báli. 

S: A kam ji zavřel?  

M: No aby ji tamten neodnesl. 
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S: Jo tak. A kdyby sis mohla vybrat, kým bys chtěla z té pohádky být? Kdo by to byl? 

M: Já bych chtěla být ten… Já bych chtěla být aspoň ten (něco zamumlá). 

S: Kdo? 

M: Ten Marek. 

S: A proč Marek? Nemyslíš náhodou Matěje? 

M: No Matějem bych chtěla být. 

S: A proč zrovna Matěj? Proč se ti tak líbil? 

M: Protože byl hezkej. 

S: Byl hezkej, jo? A co vůbec udělal? 

M: Musel jít zachránit tu princeznu. 

S: Jo, takže byl asi i hodně…  

M: (doplní mě) …odvážný. No. 

S: A co se ti na tý pohádce líbilo nejvíc? 

M: Ta princezna. 

S: A proč princezna? 

M: Protože je hezká. 

S: Aha. A bylo tam něco, co se ti nelíbilo? 

M: Ten král. 

S: A počkej, proč se ti nelíbil král? 

M: Protože on tam zavřel tu princeznu. 

S: To jo, ale říkala jsi přece, že ji musel zavřít.  

M: Ale já myslim toho… Jak jí ukradnul. 

S: Jo myslíš jako toho černokněžníka? 

M: Jo. Ten černoknežník byl zlej. Ten zavřel tu princeznu. 

S: Jo tak, už tomu rozumím. Ten král se o princeznu přece staral a nechtěl, aby ji někdo unesl. 

M: No. (přikyvuje) 

S: Tak to jo. A ještě něco bys mě k tomu chtěla říct? 

M: Asi nic. 

S: Tak zatím ti moc děkuju. A když zítra přijdu ještě s jednou pohádkou, budeš si ji se mnou chtít zase pustit a 

popovídat si o ní takhle? 

M: (přikyvuje). Ale nevím, jestli nepojedu k babičce. 

S: Tak uvidíme. 

 

4. Šárka – 6 let 

 

 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: Tak já to na chvilku zastavím. Jak si myslíš, že to teď bude dál pokračovat? 

Š: Že ten Janek půjde do lesa a osvobodí tu princeznu. 

S: Janek? 

Š: Jo. 

S: Tak si to pustíme dál a schválně jestli to uslyšíme, jo? 

Š: Já ještě ti něco řeknu. My máme doma takovou knížku Pro malé strašpytlíky a jak jsme jednou četli, že tam byl 

dvacetihlavej drak. 

S: Dvacetihlavej? 

Š: No. A ten chtěl každej den jednu princeznu a byla tam i jedna krásná princezna, kterou chtěl. Jako poslední. A 

když mu jí nedaj, tak zničí celý město a oni jí chtěli dát. Jinak tam přijel statečný princ a se svou smečkou, taky že 

oni jim uřízli hlavy a tam byl i jeden člověk, který jim uřízl jazyky. A to… A pak on lhal a chtěl tu princeznu za 

ženu a on… Ten král… Tam byl král a on jim říkal, že ten princ těm drakům utl hlavu s medvědem, vlkem a 

s takovým… A s něčím jiným. A ještě on měl takový meč a jednou mu ufikl hlavu a zachránil tu princeznu. 

S: Ty brďo, moc hezká pohádka, ale, Šárko, zkusíme se ještě vrátit k téhle pohádce, jo? Ve strašpytlíkách to dobře 

dopadlo, tak uvidíme, jak to bude dál tady, ano? 

Š: Dobře. 
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S: Uvidíme, jestli to dopadne, jak jsi říkala. 

Š: No jestli tam vůbec bude drak. 

 

KONEC POHÁDKY: 

 

S: Tak pohádka nám skončila. Dopadlo to… 

Š: (skočí mi do řeči) Dobře! 

S: A líbila se ti? 

Š: Jo, moc se mi líbila. 

S: Tak to jsem ráda. A jak si myslíš, že by se tahle pohádka mohla jmenovat? Kdybys jí měla vymyslet nějaký 

název. 

Š: (mlčí) 

S: Jaký bys jí vymyslela jméno? 

Š: Půl království, honba za drakem. 

S: Hmm, tak jo. A o čem to teda vůbec bylo? 

Š: O Rozárce. 

S: No. A co ta Rozárka dělala? Nebo co se jí stalo? 

Š: Jí unesl černokněžník a zavřel jí někam. Já teďka nevím přesně kam. Někde do dveří. 

S: Hmm. A jak to teda dopadlo? Černokněžník ji unesl a co se pak stalo? 

Š: Tam šel ten Janek a von ho vystrašil a von utíkal nahoru po schodech a von jí nakonec osvobodil a utekli rychle. 

A ještě viděli, jak ten medvěd to… Bolestí to… Ještě křičí. 

S: Šárko, tím Jankem asi myslíš Matěje, viď? 

Š: Aha, tak Matěj. 

S: Jo jo, Matěj to byl, ale to nevadí. Ono je to trochu podobný.  

Š: No, Janek byl v jiný pohádce. Tu, co jsme četli doma. 

S: Tak to jo. A prosím tě, kdo myslíš, že byl v té pohádce tou hlavní postavou? 

Š: Ta Rozárka?  

S: Hmm. A kdyby sis mohla vybrat, kým bys chtěla být v tý pohádce, kdo by to byl? 

Š: (přemýšlí) 

S: Byl tam někdo takový, kdo se ti opravdu líbil a kým bys chtěla být? 

Š: Jo. Rozárka. 

S: A proč Rozárka? Co se ti na ní tak líbilo? 

Š: Jak byla hezká a tamten Janek… teda ten černokněžník říkal, že se jí líbí. 

S: Jo tak. A co se ti na té pohádce líbilo úplně ze všeho nejvíc? 

Š: Jak ten medvěd u tý brány skučel tou bolestí, protože když by zaútočil, tak by si to zasloužil. 

S: Aha. A bylo tam něco, co se ti vůbec nelíbilo? 

Š: Jo. 

S: A co to bylo? 

Š: Že ten černokněžník tu Rozárku zavřel. 

S: No to nebylo od něj hezký, viď? 

Š: No. 

S: No jo. A něco bys mi k tomu třeba ještě chtěla říct? 

Š: Jo. Že kdyby tam byl drak a taková ta pohádka, co jsme jednou četli, tak to by bylo strašně strašidelný. 

S: Aha. A tohle ti nepřišlo strašidelný? 

Š: (kroutí hlavou) Já mám ráda strašidelné pohádky. A znáš Otesánka? 

S: Jojo. 

Š: Ten snědl kaši, bochník chleba, krajáč mléka, mámu, tátu, psa, kozu, co se pásla u přívozu, babičku s trakařem a 

nakonec… Nikoho, protože tam byl takovej tesař stromu a ten mu rozřízl břicho a všichni mu z toho břicha vyšli. 

S: No jo, ty jsi úplný znalec pohádek. A Šárko, tak třeba až si pustíme tu druhou pohádku, uvidíme, o čem bude, 

jestli tam třeba náhodou nenarazíme i na draka. 

Š: Tak jo! 

 

 

 



78 
 

5. Dominik – 4 roky 

 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: Tak já to teď na chvilku zastavím. 

D: Jo. 

S: Jak si myslíš, že teď bude pohádka pokračovat? 

D: (přemýšlí a něco zamumlá) 

S: Ještě jednou prosím tě. 

D: Mmm. Jako o… (opět překotně drmolí) 

S: O opičce? 

D: Ne, o pejskovi a kočičce. 

S: O pejskovi a kočičce? A proč si myslíš, že zrovna jako o pejskovi a kočičce? 

D: Protože… protože já vim, že rodiče to maj na počítači. 

S: Jo tak to jo, ale co víme o téhle pohádce, co jsme si teď pouštěli? Tam přece pejsek a kočička nebyli. Kdo tam 

byl? 

D: (přemýšlí) 

S: No přeci nějaká princezna a tu někdo odnesl. 

D: Jo. 

S: No tak jak by to teď mohlo pokračovat? 

D: No já nevim, ale asi jak jí vydali. 

S: A co se stane? Myslíš, že bude zachráněná? 

D: To si myslim. 

S: Nebo jí tam nechají? 

D: Mmm, to ne. 

S: Tak já to pustím dál a uvidíme, jo?  

D: (přikyvuje) 

 

KONEC POHÁDKY: 

 

S: Tak pohádka nám skončila. Líbila se ti? 

D: Jo. 

S: A jak myslíš, že by se mohla jmenovat? 

D: Asi Černokněžník. 

S: Aha, dobře. A o čem pohádka byla? Co si z toho pamatuješ? 

D: Jenom černokněžníka. 

S: A co tam dělal ten černokněžník? 

D: (mumlá) princeznu… 

S: Co s ní udělal? 

D: Že jí zamknul. 

S: Jo tak. A jak to dopadlo pak? 

D: Pak… Pak jí někdo zachránil. 

S: Aha. A kdo si myslíš, že byl v téhle pohádce hlavní postava, ten nejdůležitější? 

D: Ten Matěj. 

S: Matěj? No a počkej? Co ten Matěj udělal? 

D: No že ho z toho domu vyhnal. 

S: Koho? Teď si nejsem úplně jistá, koho myslíš. Koho že to vlastně vyhnal. 

D: Černokněžníka. 

S: Jo tak, takže to byl ten, kdo zachránil tu princeznu? Ten Matěj… 

D: Jo. 

S: A kdyby sis mohl vybrat, kým bys chtěl být v tý pohádce, kdo se ti tam nejvíc líbil, kdo by to byl? 

D: Mmm. Asi Matěj. 

S: A proč Matěj? Co se ti na něm tak líbilo? 

D: Nic. Líbilo se mi, jak toho… jak… jak… Jak se ten medvěd schoval do klubíčka. 
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S: Aha. A to se ti na té pohádce líbilo nejvíc? 

D: Nejvíc všechno. 

S: Všechno? A bylo něco, co se ti nelíbilo? 

D: Mmm. Jo. 

S: Tak co se ti nelíbilo? 

D: Když… Když ten černokněžník tu princeznu zamknul. To se mi nelíbilo. 

S: Tak dobře. A chtěl bys mi říct ještě něco k té pohádce? Co tam třeba ještě bylo? 

D: Já už nevím, co v tý pohádce bylo. 

S: Tak dobře. Já tě teď odvedu za ostatními. A děkuju. 

 

 

6. Martin – 6 let 

 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: Tak já to teď na chvilku zastavím a zeptám se tě, jak si myslíš, že ta pohádka bude pokračovat? Po tom, co už 

jsme se dozvěděli. 

M: Že on jí pude zachránit.  

S: Kdo? Ten… 

M: Ten Matěj. 

S: Jo Matěj. No tak uvidíme, jestli to tak opravdu bude. Já to tam pustím a zjistíme to, jo?  

M: (přikyvuje) 

 

KONEC POHÁDKY: 

 

M: Jo, šel jí zachránit. 

S: Jojo, šel jí zachránit. No vidíš, uhádl jsi to dobře. A jak myslíš, že by se tahle pohádka, kterou jsme si teďko 

pouštěli, mohla jmenovat? 

M: (mlčí) 

S: Jaký bys jí dal jméno, kdyby sis ho mohl vymyslet? 

M: (přemýšlí) Rozárka s princem. 

S: Rozárka s princem. To by asi šlo. A o čem ta pohádka, vůbec byla? Kdybys to měl třeba někomu vyprávět… 

M: O tom králi, o tom kněžníkovi a o tom Matějovi. 

S: Aha. A co dělali tady ti všichni? 

M: Ten král chtěl zpátky tu dceru, ten kněžník ji tam uvěznil ve svým hradě a ten… a ten Matěj,  ten ji šel zachránit. 

S: Takže to vlastně dobře dopadlo. 

M: Jo. 

S: Jasný. A kdo myslíš, že byl v tý pohádce ten nejdůležitější? Ta hlavní postava. 

M: Ten král. 

S: A proč zrovna král? 

M: Protože… protože vládne. 

S: Protože vládne, jako že má velkou moc, tak proto je ten nejdůležitější? 

M: Jo. 

S: Aha. A kdyby sis mohl vybrat někoho z tý pohádky, kdo tam byl, kým bys mohl být, kým bys chtěl být, kdo by to 

byl? 

M: Já bych chtěl být ten Matěj. 

S: A proč zrovna Matěj? 

M: Protože ten je odvážnej. 

S: Mmm…a myslíš si, mže ty jsi odvážný? 

M: Chtěl bych. 

S: Chtěl bys být odvážný jako Matěj a taky zachránit nějakou princeznu, jo? 

M: Jo. 

S: Aha. A na tý pohádce – co se ti líbilo úplně nejvíc ze všeho, co jsme slyšeli? 

M: Jak píchl toho medvěda. 



80 
 

S: To se ti líbilo, jo? 

M: Jo (smích) 

S: Aha. A co se ti vůbec nelíbilo? Co bylo takový nejošklivější pro tebe? 

M: Ten černokněžník. Ten byl ošklivý. 

S: Proto jak byl zlý? 

M: Jo. 

S: Tak to jo. A když zítra přinesu ještě jednu pohádku na puštění, poslechneš si ji se mnou? 

M: Jo. 

S: Jo? Líbila se ti teda? 

M: Jo. 

S: Tak to je dobře. 

M: Byla hezká. 

S: Mně se taky líbila. Tak to je fajn a já doufám, že se bude líbit i ostatním. A chtěl bys mě k té pohádce třeba ještě 

něco říct? Napadá tě ještě něco? 

M: Tak jo. 

S: Třeba co tam bylo nebo… 

M: Co tam bylo. 

S: No, cokoli. Třeba kdybys chtěl něco udělat jinak. 

M: Nemohla bejt královna. (špatná artikulace) 

S: Kdo nemoh´ bejt královna? 

M: Že by tam mohla bejt královna. 

S: Jo mohla! Aha. 

M: S tím králem. 

S: Jo vlastně. Tam se povídá jenom… 

M: (skočí mi do řeči) …by tam mohli bejt. 

S: Tak asi teď ta Rozárka už bude královna možná. 

M: Že by ta královna byla maminka tý Rozárky a král tatínek tý Rozárky. 

S: No vidíš. To mě ani nenapadlo, že tam je jenom král, viď. Proč tam je jenom král? 

M: Proč tam není i královna? 

S: To jo. To už se ale asi nedozvíme, proč tam není. 

M: Protože to už dávno nepovídaj. 

S: No to už je dopovídáno. A ještě něco tě takhle zarazilo nebo nad tím přemýšlíš? 

M: Já už nad ničím nepřemýšlím. 

S: Ne? Tak já už tě pustím. Děkuju. 

 

 

b) Skupina dětí č. 2 
 

7. Adélka – 5,5 let 

 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: Tak já to teď na chvilku zastavím a zeptám se tě, jak si myslíš, že ta pohádka teď bude pokračovat dál? 

A: (přemýšlí) 

S: Co se tam stane? Už jsme se něco dozvěděli, kdo tam je, co se tam stalo a jak by to teď mohlo pokračovat? Máš 

nějaký nápad? 

A: (kroutí hlavou) 

S: Nemáš? Máme tam princeznu, kterou unesl černokněžník. Tak ji asi bude muset někdo… 

A: …zachránit 

S: Ano. A kdo by to mohl být? 

A: Nevím. 

S: Nenapadá tě nikdo? Tak si to pustíme a uvidíme, kdo to bude, jestli vůbec někdo ji zachrání. 

 

KONEC POHÁDKY: 
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S: Pohádka nám skončila. Líbila se ti? 

A: Jo. 

S: Mně se taky líbila. A když bys jí měla vymyslet nějaké jméno, když nevíme, jak se jmenuje, jak myslíš, že by se 

mohla jmenovat? 

A: (mlčí) 

S: Když bys jí třeba chtěla někomu vyprávět… Jak by se mohla takováhle pohádka jmenovat? 

A: (mlčí) 

S: Máš nějaký nápad? 

A: (kroutí hlavou) 

S: Ne? Třeba podle toho, kdo tam byl, nebo o čem to bylo, co se tam stalo… 

A: Nevím. 

S: Nenapadá tě nic? Tak to nevadí. A víš, o čem ta pohádka vůbec byla? 

A: Že… že jí zachránil ten Matěj. 

S: Myslíš tu princeznu? 

A: Jo. 

S: Jojo.. 

A: Ta princezna byla unesená. 

S: A kdo ji unesl? 

A: Ten zlý…(nemůže si vzpomenout) 

S: Černokněžník?  

A: Jo. 

S: Takže to vlastně dobře dopadlo. A prosím tě, kdo byl ten Matěj? To byl princ? 

A: Nevím. 

S: A kdyby sis měla vybrat, kým bys chtěla být v té pohádce, kdo by to tak asi byl? 

A: Ta princezna. 

S: A proč se ti líbila princezna? Zrovna ona. 

A: (mlčí) 

S: Co se ti na ní nejvíc líbilo? 

A: Že měla stříbrný vlasy kudrnatý. 

S: Tak to jo. A kdo myslíš, že byl ten úplně nejdůležitější v tý pohádce? Kolem koho se to všechno motalo? Taková 

naše hlavní postava. Kdopak to byl? 

A: (mlčí) 

S: Kdo ti tam přišel ze všech nejdůležitější? Že bez něj by to nebylo ono. 

A: (mlčí) 

S: Zkus někoho vybrat, Adélko. Víme že tam byla princezna, … 

A: (skočí mi do řeči) král. 

S: Král ti přišel nejdůležitější?  

A: Jo.  

S: A proč zrovna král? Co se ti zdá, že na něm bylo nejdůležitějšího? 

A: (mlčí) 

S: Proč myslíš, že král byl ten hlavní, nejdůležitější? 

A: Protože vládnul. 

S: Aha. A co se ti na téhle pohádce líbilo úplně ze všeho? 

A: Nevím. 

S: Nevíš, co se ti nejvíc líbilo? A prosím tě, jak to že se ti ta pohádka teda líbila? Říkala jsi přece, že se ti líbila. 

Kdybys třeba měla říct holkám, proč se ti tahle pohádka líbila, co bys jim řekla? 

A: Ta princezna. 

S: Ta princezna se ti nejvíc líbila? Tak to jo. A je tam taky něco, co se i vůbec nelíbilo? 

A: Ten černokněžník. 

S: Aha. A proč, prosím tě? 

A: Protože byl zlej. 

S: No jo, vždyť on unesl tu princeznu, viď? 

A: No, tu Rozárku. 



82 
 

S: Jo jo. A Adélko, když zítra přinesu ještě jednu pohádku, trochu jinou, poslechneš si jí se mnou ještě a zase si o 

tom popovídáme takhle? 

A: Tak jo. 

S: Děkuji… 

 

8.  Lucinka – 6 let 

 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: Tak já to na chvilku zastavím 

L: Jo. 

S: Už jsme se něco dozvěděly, tak jak si myslíš, že by to teď mohlo pokračovat dál? 

L: Že jí zachrání. 

S: Kdo ji zachrání? 

L: Ten Matěj. 

S: Aha, ten Matěj. No, tak uvidíme. Já to pustím a uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Teď už to zastavovat 

nebudu a pohádku si poslechneme až do konce. 

L: Jo. 

 

KONEC POHÁDKY: 

 

S: Tak. Pohádka nám skončila, líbila se ti? 

L: Jo. 

S: Jo? Tak to je fajn. A kdybys měla vymyslet, jak by se tahle pohádka měla jmenovat, jaké bys jí dala jméno? 

L: Rozárka. 

S: Rozárka. Aha. To by šlo, to by bylo podle tý princezny, viď? 

L: (přikyvuje) Hmm… 

S: Tak a o čem vůbec ta pohádka byla podle tebe? 

L: O princezně. 

S: A co dělala ta princezna? Co se tam stalo? 

L: Unesl ji černokněžník. 

S: Aha. A jak to pak celý skončilo? 

L: Matěj ji zachránil a žili šťastně až do smrti. 

S: No jo, ty jsi to řekla úplně přesně. Tak už vím úplně jasně, o čem to bylo. A Lucinko, věděla bys, kdo byl tou 

hlavní, nejdůležitější postavou? 

L: Matěj? 

S: Proč zrovna Matěj? 

L: Protože ji zachránil? 

S: Tak to asi jo. A kdyby sis mohla vybrat, kým bys v tý pohádce chtěla být, kdo se ti tam nejvíc líbil? 

L: Rozárka. 

S: A proč Rozárka? 

L: Protože mám takovou sovu, která se jmenuje taky Rozárka. A je to hezký jméno. 

S: Takže ty bys chtěla být Rozárkou jenom kvůli jejímu jménu? 

L: Jo. 

S: A ještě něco se ti na ní líbilo? 

L: Jo. Ta zlatá korunka. 

S: Zlatá korunka, aha. Ta Rozárka byla asi krásná, no.  

L: (přikyvuje) 

S: A co se ti líbilo ze všeho úplně nejvíc v tý pohádce? 

L: Rozárka. 

S: Aha. A třeba něco, co se tam stalo, co by se ti líbilo? 

L: To zvířátko, ten medvěd. 

S: Jo medvěd se ti ještě líbil, jo? A proč? 

L: Je nebezpečnej. 
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S: A proto se ti to líbilo? 

L: Jo. 

S: Aha. A co se ti naopak vůbec nelíbilo? 

L: Černokněžník, jak ji unesl. 

S: To se nedělá, viď? 

L: Ne. Jako drak. 

S: Jako drak, viď? Draci taky někdy unáší princezny. 

L: A žerou je. 

S: No jo, žerou. Tady naštěstí Rozárku nikdo nesežral a jak jsme si řekly, byla zachráněna. 

L: Jo. 

S: A žádný drak tady nebyl. Ale napadá tě ještě něco, co bys mi k pohádce chtěla říct? Něco důležitého? 

L: Nic mě nenapadá. 

S: Nic tě nenapadá? Mě asi taky už ne. Ty jsi mi to tak hezky všechno řekla, co se ti líbilo a co se ti nelíbilo… No 

jo, a když zítra přinesu ještě jinou pohádku, poslechneš si ji se mnou? 

L: Joo! 

 

9. Natálka – 5 let 

 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: Já to na chvilinku zastavím a zeptám se tě. Jak si myslíš, že ta pohádka teďko bude pokračovat dál? Co se tam 

stane? 

N: (přemýšlí) 

S: No už jsme se něco přece dozvěděli, co se stalo, kdo tam byl… 

N: Černokněžník. 

S: No. A co se stalo? Jak to teď může pokračovat dál? 

N: (přemýšlí) 

S: Dopadne to dobře nebo špatně? 

N: Dobře. 

S: A proč si myslíš, že zrovna dobře? Co by se mohlo stát? 

N: Že zase se ta princezna se vlastně nějak dá k tomu samýmu královi. 

S: Myslíš, že se jako vrátí domů, jo? 

N: No. 

S: A jak myslíš, že by se mohla vrátit? Zvládne to sama? 

N: Ne, ale nevím, kdo jí pomůže. 

S: Nemáš nějaký nápad, kdo by to mohl být? Kdo by ji mohl vysvobodit? 

N: Ne. 

S: Tak si to asi pustíme dál, abychom to zjistily, pokud tě teda nic nenapadá, jo? 

N: Dobře. 

 

KONEC POHÁDKY: 

 

S: Tak konec. Už to vypnu. Líbila se ti ta pohádka? 

N: Jo. 

S: A když bych chtěla, abys vymyslela, jak by se ta pohádka mohla jmenovat, jaký bys jí dala jméno? 

N: Třeba by sem jí dala jméno král a ta princezna. 

S: Aha. A o čem vůbec ta pohádka podle tebe byla? Co jsme se dozvěděly? 

N: Že jí zachránil ten…ten hodnej princ, toho medvěda píchnul a potom... Potom ten černokněžník utekl a už se tam 

nikdy nevrátil. 

S: Jo tak. Takže to vlastně dopadlo dobře. 

N: No, dopadlo. 

S: A kdo si myslíš, že byl ta hlavní postava v téhle pohádce? 

N: Ta princezna. 

S: A proč zrovna ona? 
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N: No protože se tamo ní nejvíc povídá. 

S: Aha. A kdyby sis mohla vybrat, kým bys z té pohádky chtěla být, kdo se ti nejvíc líbil, kdo by to byl? 

N: Princezna. 

S: Princezna. A proč princezna zrovna? 

N: Protože ona byla nejhodnější. Ne. Byla stejně hodná jako ten druhej… Ten hodnej král. A vlastně se tam o ní 

povídalo taky nejvíc a byla nejvíc hodná. A i se mi tam nejvíc líbila. 

S: Líbila se ti, jak vypadala? 

N: Jo, byla krásná. 

S: Líbily se ti její šaty a korunka? 

N: Jo. 

S: A v tý celý pohádce, kterou jsme slyšely, co se ti líbilo nejvíc ze všeho? 

N: Jak zachránil tu princeznu. 

S: Jojo. A tak to vlastně dobře dopadlo, viď? A bylo tam prosím tě i něco, co se ti naopak vůbec nelíbilo? 

N: Ten černokněžník. 

S: A proč ten černokněžník? 

N: Protože vzal tu princeznu. 

S: No jo, to se nedělá, viď? 

N: Jo. Chtěl ji za ženu. 

S: No jo, a ještě něco důležitýho tě napadá? Co tam bylo? Nebo kdybys to měla někomu vyprávět… 

N: (mlčí) 

S: Už jsme si toho ale pověděly hodně, tak jestli už mi nic nechceš říct, tak to vůbec nevadí.  

N: Nechci. 

S: A když zítra přijdu a přinesu ještě jednu, jinou, pohádku, poslechneš si ji zase tady se mnou takhle? 

N: Jo. Ale nevim, jestli tady zejtra budu. 

S: Aha, a jak to? Proč bys tady nebyla? 

N: No protože někdy chodí domů babička a já radši chci bejt s babičkou než ve školce. 

S: Jo tak. Tak uvidíme. A když tu nebudeš zítra, tak si tu druhou pohádku spolu pustíme ještě někdy jindy, třeba 

příští týden, jo? 

N: Tak jo. 

 

10.  Míša V. – 4 roky 

 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: Já to na chviličku zastavím a zeptám se tě. Míšo, jak si myslíš, že by to teď mohlo pokračovat? 

M: Já nevím. 

S: Už víme, co se tam stalo, kdo tam byl. Byla tam… 

M: Prizena a nějaký král. 

S: No vidíš. A co se stalo?  

M: Nevím. 

S: Slyšeli jsme přece už něco o nějakém černokněžníkovi. 

M: No. Plakali. 

S: Ano, všichni plakali. Tak jak myslíš, že teď to může pokračovat a jak to dopadne? 

M: Uvaří jí. 

S: Uvaří? Proč si to myslíš? 

M: Já nevím. 

S: Tak si to pustíme a uvidíme, jak to dopadne, ano? 

M: Jo. 

 

KONEC POHÁDKY: 

 

S: Máme konec pohádky. Líbila se ti? 

M: (přikyvuje) 

S: Jo? Tak to je dobře. A jak si myslíš, že by se tahle pohádka mohla jmenovat? Co? 
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M: Jak unesl prizenu. 

S: Jak unesl princeznu? Aha. 

M: A král… a král ji miloval. 

S: A o čem ta pohádka byla? 

M: Já ji neznám, víš? 

S: Neznáš ji asi moc dobře, ale teď jsme si ji spolu pustily a poslechly. Tak co jsme se tam dozvěděly? Byla tam 

princezna a tak. Jak to všechno dopadlo? 

M: Dobře. 

S: No a proč dobře? 

M: Protože. Ten zloděj ukrad´ tu princeznu a unes´ jí. 

S: To ano. Ale dopadlo to dobře, jak jsi mi řekla.Takže tu princeznu pak někdo… 

M: Zachránil. 

S: Ano. A kdo jí zachránil? 

M: Ten chlapeček. 

S: A jak se ten chlapeček jmenoval? Pamatuješ si to? 

M: (kroutí hlavou) 

S: To byl Matěj. 

M: (kýve) Jo, Matěj. 

S: A kdo si myslíš, že byl ten nejdůležitější? Tou hlavní postavou tady v tý pohádce? 

M: Já neznám, jak se jmenuje. Já jsem to zapomněla. 

S: Tak já ti připomenu, kdo tam byl, jo? Byla tam princezna, král, Matěj, černokněžník, medvěd… Kdo myslíš, že 

z nich byl ten hlavní? 

M: Já nevím. 

S: Tak dobře, nebudu tě s tím trápit. Ale zkus mi povědět, kdyby sis měla vybrat, kým bys z téhle pohádky chtěla 

být, kdo by to byl?  

M: Prizena. 

S: Aha. A proč princezna? 

M: Protože líbí se mi. 

S: Jo tak. A celkově na tý pohádce, co se ti líbilo úplně nejvíc? 

M: Ta prizena, jak jí unes´ ten zloděj. 

S: A líbila se ti ta princezna nebo hlavně to, jak ji unesl? 

M: Jak ji unesl. 

S: Aha. A co se ti teda v té pohádce nelíbilo? 

M: Ten… Ten zloděj. Ten se mně nelíbil. 

S: A proč se ti nelíbil? 

M: Protože když někdo objeví nějakýho zloděje, tak já musím utíkat a někdo mě musí zachránit. 

S: Aha, trošku tomu ale nerozumím. Ty jsi mi řekla, že se ti nejvíc líbilo, jak byla princezna unesena… 

M: No. 

S: Ale ten zloděj, určitě myslíš černokněžníka, se ti nelíbil, je to tak? 

M: Jo. 

S: Tak dobře. A řekla bys mi k tomu ještě něco? 

M: Asi už je to všechno. 

S: Tak jo, tak ti děkuju. 

 

11.  Aleš – 6 let 

 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: Tak já to teď na chvilku zastavím.  

A: Jo. 

S: Jak si myslíš, že pohádka bude pokračovat dál? Co se tam teď stane? 

A: Že tu Rozárku zachrání. 

S: A kdo? 

A: Ten švec myslim. 
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S: Ten Matěj, jo? 

A: Jo. 

S: A proč si myslíš, že ji zachrání zrovna Matěj? 

A: Protože je šikovnej. 

S: Aha, tak si to pustíme a uvidíme, jestli to tak opravdu bude, nebo jestli nás něco překvapí. 

 

KONEC POHÁDKY: 

 

S: Tak pohádka je za námi. Líbila se ti?  

A: (přikyvuje) 

S: A jak myslíš, že by se mohla pohádka jmenovat? Jaké bys jí dal jméno? 

A: (mlčí) 

S: Nenapadá tě nic? Jak by se ti líbilo, aby se jmenovala? 

A: (přemýšlí)  

S: Třeba podle toho, co se tam stalo, nebo kdo tam byl. 

A: Jak princ zachraňoval… Jak princ zachraňoval královnu. 

S: Aha… A o tom podle tebe i ta pohádka byla? Nebo co jsme se tam všechno dozvěděli? 

A: O černokněžníkovi.  

S: A co ten černokněžník dělal? 

A: Ten černokněžník chtěl celý svět zničit. 

S: Aha. A víme ještě něco? Co jsme slyšeli? 

A: Jak tamten zachránil tu Rozárku. 

S: Tamten… Myslíš Matěj, jo? 

A: Jo. 

S: A kdo myslíš, že byl tou hlavní postavou? Ten nejdůležitější. 

A: Černokněžník. 

S: A proč si to myslíš, prosím tě? 

A: Protože… protože… protože je zlý. 

S: A proto je podle tebe ten nejhlavnější, jo? 

A: (přikyvuje) 

S: Jo tak. A kdyby sis mohl vybrat, kým bys chtěl z té pohádky být, kdo by to byl? 

A: Ten Matěj. 

S: Matěj. Aha. A proč zrovna Matěj? 

A: Protože se mi líbí. 

S: A byl tam i někdo, kým bys být nechtěl? 

A: Ten černokněžník. 

S: Tím bys určitě nechtěl být teda proto, že byl zlý, nebo proč? 

A: No. 

S: A kdyby sis měl vybrat, co se ti na té pohádce úplně ze všeho nejvíc líbilo? Co by to bylo? 

A: (přemýšlí) Asi tam… Mně se tam líbil ten konec. 

S: A co přesně myslíš na konci? 

A: Jak ten princ toho černokněžníka se zbavil a toho medvěda.  

S: Jo, jak ho píchnul do tý nohy, viď? 

A: Jo. 

S: A co se ti naopak na pohádce vůbec nelíbilo? 

A: Mmm. Že… že ten černokněžník tu Rozárku uvěznil. 

S: No jo, to se neděla, vzít si někoho jen tak, jak se mu zachce, viď? 

A: Jo. 

S: A Aldo, napadá tě ještě něco k tý pohádce, co jsme teď slyšeli? Cokoli, co se ti líbilo, nelíbilo nebo tak. Můžeš mi 

to klidně ještě říct. 

A: Já mám jméno Aleš. 

S: Jojo..a je ti šest, viď? 

A: Jo.  A příjmení mám Třešnička. 

S: Je, to je hezký příjmení. 
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A: Ale měl jsem Kozumplík. Teďka mám Třešnička. 

S: A jak to? 

A: Mně se to líbí. 

S: Ty sis ho vybral, jo? 

A: No. 

S: A k té pohádce mi něco ještě chceš říct? 

A: Už nic nemůžu říct, protože nevím, co by sem k tý pohádce ještě moh´ říct.  

S: A prosím tě, Aldo, když přijdu zítra ještě s jednou, trošku jinou pohádkou, poslechneš si ji se mnou a zase si o ní 

takhle popovídáme? 

A: Tak jo. 

12. Daneček – 4 roky 

 

- na začátku přerušoval vyprávění komentováním o notebooku 

PŘERUŠENÍ POHÁDKY: 

S: Tak já to teď na chvíli zastavím 

D: Jo. 

S: Jak si, Danečku, myslíš, že to teď bude pokračovat? Co se tam teď stane? 

D: Nevim. 

S: Už víme, co se tam stalo s princeznou… Co by teď mohlo následovat? 

D: Asi budou bojovat. 

S: A kdo bude bojovat? 

D: (vyskočí a začne názorně hlasitě převádět boj – jako želva Ninja) Takhle „ua dž uaaa dž džž…“  

S: Danečku, pojď se posadit. 

D: Takhle! (pokračuje, ale po chvilince se zastaví) 

S: A kdo myslíš, že takhle bude bojovat? 

D: Asi král. 

S: S kým? 

D: S tím černokněžníkem. 

S: Tak já to pustím a poslechneme si, jestli to tak opravdu bude, ano?  

 

 

KONEC POHÁDKY: 

S: Tak pohádka nám skončila. Líbila se ti? 

D: (zuřivě přikyvuje) Jo. 

S: Teď se prosím zase posaď na ten gauč a zkus vymyslet, jak by se ta pohádka mohla jmenovat. Jaké bys jí dal 

jméno? 

D: Ninja go! 

S: Co? 

D: Ninja go! 

S: Ninja? 

D: No, Ninja. To je taková, kde se furt bojuje. 

S: Ale tohle přece nebylo o Ninjech, poslouchal jsi? O čem byla ta pohádka? 

D: O královi. 

S: No, o královi taky. A co se tam stalo? 

D: Vzal ho… vzal princeznu. 

S: No někdo vzal princeznu. 

D: Černokněžník! 

S: Správně. A jak to dopadlo? Zachránil ji někdo? 

D: Matěj. 

S: A kdo byl Matěj? 

D: Jeden kluk. (zvedne se a jde k hracímu hokeji) 
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S: Danečku, pojď si sednout. Bude to jen chvilinka. 

D: (jde zpátky ke stolečku) 

S: Tak už víme, že Matěj zachránil princeznu.  

D: Jo. 

S: A kdo byl podle tebe v té pohádce ten hlavní? Ten nejdůležitější. 

D: Ten Matěj. 

S: No, Matěj. A kdyby sis mohl vybrat, kým bys chtěl být, kdo by to byl? 

D: Ninjou. 

S: Ale prosím tě, Ninjou… Já myslím v týhle pohádce. Kdo se ti tam líbil a chtěl bys být jako on? 

D: Nechci být v pohádce. 

S: Dobře. A co se ti na tý pohádce nejvíc líbilo, prosím tě? 

D: (opět vstává a jde k hokeji) 

S: Danečku, haló, tady jsem. Nech ten hokej nebo ho odnesu, jo? 

D: Já chci hrát fotbal. 

S: Za malou chviličku můžeš jít hrát fotbal nebo hokej, jenom mi ale pojď ještě něco povědět. 

D: (vrací se) Líbilo se mi, jak tam bojovali. 

S: Kdo? 

D: No s tím medvědem. Ten Matěj. 

S: Aha. A co se ti tam naopak vůbec nelíbilo? 

D: Jak unesl černokněžník princeznu. 

S: Hmm. To nebylo hezký no. A ještě něco mi k tomu povíš? 

D: Nene, já musím hrát fotbal. 

S: Tak dobře, zatím ti děkuju. Můžeme jít. 

 

1.2.   Rozhovory o genderově nestandardní pohádce 

a) Skupina dětí č. 1 

 
1. Nelinka 

PŘERUŠENÍ: 

S: Já to teď zase stopnu jako včera a zeptám se tě, jak si myslíš, že to teď bude pokračovat dál? 

N: Že ta Anežka toho prince taky osvobodí. 

S: Jo? Tak si to zkusíme pustit, jestli to tak dopadne? 

N: Jo. 

S: Tak uvidíme, no. 

KONEC POHÁDKY: 

S: Tak skončila nám i tahle pohádka. Líbila se ti? 

N: No docela jo.  

S: A zase se tě zeptám, jak myslíš, že by se mohla jmenovat? 

N: O princovi Krasomilovi? Si myslim. 

S: Aha, to by mohlo být. A o čem vůbec byla tahle pohádka? 

N: O tom Krasomilovi, jak ji unesla ta čarodějnice. 

S: A proč ho unesla, víš to? 

N: Protože byl hezkej. 

S: Jo tak. A co s ním chtěla udělat? 

N: Nevim. 

S: Nevíš. Ale kdo myslíš, že byl tady tou hlavní postavou, tou nejdůležitější? 

N: Ta holka. 

S: Ta Anežka? 

N: No. 
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S: A proč byla hlavní? 

N: No protože ho zachránila. 

S: Aha. A kdyby sis chtěla vybrat, kým bys byla v té pohádce, kdo by to byl? 

N: To nevim. 

S: Kdo se ti tam nejvíc líbil? 

N: Já nevím! (rozčileně) 

S: Tak si nechceš nikoho vybrat? 

N: No nechci! 

S: Tak nemusíš, dobře. A co se ti na té pohádce nejvíc líbilo? 

N: Jak se ho ta… Jak se té… Jak se ta čarodějnice lekla. 

S: Myslíš, když tam přišla ta Anežka? 

N: No. 

S: A co se ti naopak nejvíc nelíbilo? Co bys naopak třeba vyškrtla, kdybys mohla? 

N: (přemýšlí). To taky nevim. 

S: Nebylo tam nic, co by se ti nelíbilo? Všechno se ti líbilo?  

N: (přikyvuje) 

S: Aha. Tak dobře. A která pohádka ti přišla lepší? Ta, co jsme si pouštěly včera, nebo tahle? 

N: Tahle ta. 

S: A proč tahle? 

N: Protože tam nehlídal ten medvěd ale drak. 

S: Drak je podle tebe na hlídání lepší, jo? 

N: Jo. U ňákejch zlejch čarodějnic bejvaj spíš draci než medvědi. 

S: Aha. To asi jo. Tady by se medvěd moc nehodil, viď? 

N: No. 

S: Neli, a ještě se tě zeptám, myslíš, že v opravdovým světě by měly zachraňovat holky kluky, jako tomu bylo tady? 

Nebo spíš kluci mají zachraňovat holky? 

N: No. (přemýšlí) Asi spíš holky mají bejt zachraňovaný od kluků. 

S: Aha, tak dobře. A chtěla bys mi k tomu říct ještě něco? 

N: Asi ne. 

 

2) Martinka 

 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: Tak, zase to na chvilinku zastavím. Jak myslíš, že to bude pokračovat? 

M: Asi dobře. 

S: A co se tam stane? 

M: Ona asi ta princezna s nim asi bude bojovat. S tím drakem. 

S: A která princezna? 

M: Ta Anežka. 

S: No tak si to pustíme a uvidíme, jak to bude dál a jak to dopadne, jo? 

M: Jo. 

 

KONEC POHÁDKY: 

 

S: A máme konec. Líbila se ti tahle pohádka?  

M: Jo. 

S: A která se ti líbila víc? Tahle? Nebo ta minulá? 

M: Obě dvě. 

S: Tak to je dobře.  A já se tě ještě zeptám, jak myslíš, že by se tahle pohádka mohla jmenovat, kdybys jí měla 

vymyslet jméno? 

M: (přemýšlí) Já nevím. 

S: Nenapadá tě k tomu nic? 

M: Třeba… (přemýšlí) Ne. Nenapadá. 
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S: Tak třeba podle toho, co tam bylo, co jsme se už dozvěděli. 

M: (Mlčí) 

S: Nebo podle toho, kdo tam byl. 

M: Já nevím, takovou pohádku doma nemám. 

S: Aha. A jakou přesně nemáš? 

M: No takovouhle. 

S: Aha. Tak to nevadí, já jsem se jen chtěla zeptat, jestli tě nenapadl nějaký název, nějaké jméno pro tuhle pohádku. 

A o čem to bylo, víš? 

M: O takovém klukovi a o Anežce, jak to… Jak Anežka bojovala s tim drakem a vytáhla tu síť, co jí její děda dal 

pro štěstí a jak se jí chtěla dotknout tý drakovy hlavy, tak se zamotaly a dala je a hodila na ně tu síť.  

S: Jo aha. Takže to dopadlo vlastně dobře, jo? Nebo špatně? 

M: Dobře. 

S: A kdo si myslíš, že byl tady tou hlavní postavou? 

M: Asi myslim, že ten drak 

S: A proč zrovna ten drak? 

M: Protože byl jako velkej a připomínalo mi to jako v pohádce když… v pohádce tý… v Shrekovi, protože tam byl 

taky ten drak. To mi připomíná tu pohádku. 

S: Aha.Tak proto byl pro tebe ten drak nejdůležitější… 

M: Jo. 

S: A kdyby sis mohla vybrat, kým bys chtěla být z tý pohádky, kdo by to byl? 

M: Ta Anežka. 

S: Aha. A proč Anežka? 

M: Protože se mi nejvíc líbila z toho. Z tý celý pohádky. 

S: Jo. A co se ti na ní vlastně líbilo? 

M: To, že pomáhala svému tatínkovi. 

S: Jo tak. A z té celé pohádky, co se ti líbilo ze všeho nejvíc? 

M: To ze začátku, jak ten čáp jim přinesl toho kluka. 

S: Myslíš toho prince, jo? 

M: Jo. 

S: A co se ti nejvíc nelíbilo? 

M: To, jak ta zlá čarodějnice chtěla jeho krásu od toho prince. 

S: No jo, to od ní bylo ošklivý. 

M: No. 

S: A ještě něco bys mi k tomu chtěla říct? 

M: Líbilo se mi k tomu ještě to, že vyhrál nad drakem vítězství a ještě nad tou čarodějnicí. To je asi všechno. 

S: Tak dobře, moc děkuju, Martinko. Jo, a Martinko, jak si myslíš, že by tomu mělo být v opravdovým světě? Mají 

holky zachránit kluky, jako Anežka Krasomila, nebo to má být spíš obráceně? Aby kluci zachránili holky?  

M: To je jedno. 

S: Hmm, tak dobře. Tak to už asi bude všechno ode mě. Děkuju ti ale. 

 

3) Míša H. 

 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: Tak já to zase zastavím na chvilku, jak si myslíš, že to teď bude pokračovat? 

M: (přemýšlí) 

S: Co se tam může stát? Už jsme něco slyšely… 

M: Třeba… By ho mohla třeba nakrmit, aby byl pak tlustej. –  spojitost s Perníkovou chaloupkou 

S: Počkej, kdo koho by mohl nakrmit? 

M: Ta čarodějnice. 

S: Jo tak… Myslíš toho… Koho vlastně? 

M: Toho prince. 

S: Jo toho Krasomila. 

M: No, musel by se naplnit. 
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S: No jo, to by se klidně mohlo stát. A jak myslíš, že to dopadne? 

M:Myslim… Myslim… (přemýšlí) 

S: No co by se tak mohlo stát, když by ho podle tebe chtěla vykrmit?  

M: Tak pak už musí být tlustej. 

S: No, tak uvidíme. A abychom se to dozvěděly, jak to opravdu bude pokračovat, tak já to teď zase pustím, jo? 

M: Tak jo. 

 

KONEC POHÁDKY: 

 

S: Tak pohádka nám skončila. Líbila se ti? 

M: Jo. 

S: A která se ti líbila víc? Ta dneska nebo ta, co jsme si ji pouštěly spolu včera? 

M: Nevím. Asi obě. 

S: Tak to jsem ráda, že se ti líbily. A jak myslíš, že tahle by se mohla jmenovat? 

M: Třeba… (něco mumlá) 

S: Jaký bys jí dala jméno? 

M: Třeba bych jí dala jméno… Třeba… (kroutí se na gauči) Třeba… (dlouho přemýšlí) 

S: Napadá tě něco k tomu? 

M: Rozmýšlim, rozmýšlim… Třeba Verunka.  

S: A proč Verunka? 

M: Protože ona se mi taková líbí. 

S: Jo tak. A kdybys měla pohádce vymyslet jméno podle toho, co se tam stalo, nebo kdo tam byl, tak asi Verunka by 

to ale nebyla, ne? 

M: (mlčí) 

S: No to nevadí. Tak mi pověz, o čem ta pohádka byla. 

M: Tam byla… Tam byla… Tam byla… Tam byl… (přemýšlí a kroutí se) 

S: No… Co tam bylo? Nebo kdo tam byl? Nebo co se tam stalo? 

M: Tam byla čarodějnice… 

S: Ano… 

M: A ta s tim drakem… Drak to… Drak tam někoho uvěznil, protože ho asi… (mlčí) 

S: A koho uvěznil ten drak? 

M: Nepamatuju si, zapomněla jsem to jméno. 

S: A byl to kluk nebo holka, koho tam uvěznil? 

M: Tak asi kluk. 

S: Tak to byl asi ten Krasomil, ne? 

M: No, Krasomil, Krasomil. 

S: Krasomil… A jak to s Krasomilem dopadlo? 

M: Že za chvíli přišla ta čarodějnice s jídlem, měla  v tom jídle lžičku a za chvíli ho zvedla, měla tam v tom jídle 

jídlo a pak s ní šel do pusy, pak to vyndala a zase nabrala, pak to znova vyndala a nabral jídlo, až tam… Musel to 

všechno sníst, takže chtěla, aby byl tlustej. 

S: Aha. A… Kdo byl podle tebe tou hlavní postavou? Tady v tý pohádce. Kdo tam asi byl ten nejdůležitější? 

M: Ten nejdůležitý tam byl ten, ten… 

(někdo ťuká na dveře) 

S: (odcházím ke dveřím) No, přemýšlej.  

M: Já přemýšlim. 

S: (vracím se) To byl asi nějaký omyl. Tak co, kdo tam byl nejdůležitější? 

M: (mlčí) 

S: Kdo myslíš, že byl ten, bez koho by ta pohádka neměla vůbec cenu? 

M: Třeba asi ta… Důležitý asi byl… Asi ta čarodějnice. 

S: Aha, čarodějnice. 

M: No. 

S:A co se ti na tý pohádce nejvíc líbilo? 

M: Líbilo… Mně se tam líbil ten… Mně se tam líbilo, jak to ten princ… 

S: Ten princ? 
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M: Jo, kterýho musela ta princezna vysvobodit. 

S: Jo tak. 

M: Musela ho vysvobodit. 

S: Aha. A bylo tam něco, co se ti vůbec nelíbilo? 

M: Mně se tam nelíbilo… Mně se tam nelíbilo… Ta čarodějnice, ta se mně tam nelíbila. 

S: No, protože… Proč se ti vlastně nelíbila? 

M: Protože lebo, protože lebo asi… Protože ho… (přemýšlí) Protože pro mě není hezká. 

S: A ještě něco bys mi k tomu chtěla říct? Jestli tě něco napadá. 

M: Mě ještě napadá… Jak on musel to… říct, že „pusťte, pusťte mě, jinak tě (něco zamumlala).“ A on ten drak se 

zasmál a hned na něj musel… Pak se objevil ještě jeden drak a ještě… a pak se objevil ještě jeden a ještě jeden a 

ještě jeden a ještě jeden… se tam objevil a tak na něj museli útočit ty draci. 

S: Aha. A takže ve finále myslíš, že ta pohádka dopadla špatně nebo dobře? 

M: Dopadla dobře. Mně se to fakt líbilo. 

S: Jo a ještě, Míšo, kdyby sis v téhle pohádce měla někoho vybrat, kým bys chtěla být, kdo by to byl? 

M: (přemýšlí) 

S: Je tam někdo takový? 

M: Nevim. 

S: A jak myslíš, že by to mělo být doopravdy? Měly by holky zachraňovat kluky nebo obráceně? 

M: (mlčí) 

S: Víš, jestli by tomu mělo být jako tady v té pohádce, kdy Anežka zachránila Krasomila. 

M: Nevim. 

S: Tak jo. To nevadí. To mi asi stačí. Tak já ti moc děkuju. 

 

4) Šárka  

 

- Ptala se ještě před puštěním, jestli už tahle konečně bude o dracích, jakmile byl drak zmíněn, upozornila mě 

na to 

 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: Tak i tady pohádku zastavím. A ty mi řekni, jak si myslíš, že to bude pokračovat? 

Š: Že ta Anežka dojde k tomu drakovi a osvobodí toho Krasomila. 

S: Hmm, tak uvidíme. Já to pustím a uvidíme, jestli to tak opravdu dopadne, jo? 

Š: (přikyvuje) Já umim namalovat draka. 

S: Jo? Tak pak budeš mít možnost, protože od tebe budu chtít obrázek i o téhle pohádce. Ale teď si to 

doposlechneme, ano?  

Š: Tak jo. 

 

KONEC POHÁDKY: 

 

S: Tak, konec. Líbila se ti pohádka?  

Š: (přikyvuje) 

S: Tak to je fajn. A jak myslíš, že tahle by se mohla jmenovat? 

Š: (přemýšlí) O Krasomilovi a o Anežce, jak utekli z drakova jeskyně. 

S: Hmm, dobře. A o čem ta pohádka teda byla? 

Š: O drakovi. 

S: Jenom o drakovi? 

Š: (kroutí hlavou) 

S: Ne. Co se tam stalo všechno? 

Š: Mmm, ten drak unesl toho Krasomila. 

S: No. 

Š: A ta čarodějnice hlídala tu jeho krásu. 

S: Ano. A jak to s Krasomilem dopadlo? 

Š: Dobře. Nakonec se ta čarodějnice lekla tý Anežky, protože nikoho tak odvážného neviděla, tak zmizela během 

hodiny a snažila se otevřít ty dveře a otevřela je. A oni se políbili a zamilovali se. A byla svatba. 



93 
 

S:  No teda, ty jsi mi to řekla úplně krásně. A kdo byl tady v tý pohádce ten hlavní? 

Š: Drak? 

S: A proč zrovna drak? 

Š: Protože si myslím, že byl červenej jako ohnivej. 

S: Aha. A kdyby sis mohla vybrat, kým bys tady z tý pohádky chtěla být, kdo by to byl? 

Š: Drak? 

S: Taky drak?  A proč drak? Proč se ti tak líbil? 

Š: Protože byl trošku srandovní, jak se tam zamotal. 

S: Aha. Tak proto bys chtěla být drakem, aby ses někam zamotala? 

Š: No, bylo to srandovní. 

S: Dobře. A co se ti na téhle pohádce líbilo úplně nejvíc? 

Š: Jak spolu utekli. 

S: Aha. A bylo tam něco, co se ti vůbec nelíbilo? 

Š: Jo. Jak ta čarodějnice zaslechla o tom krásným princi. 

S: A pak ho teda chtěla… 

Š: K sobě ho unést. 

S: No, to máš pravdu, to nebylo od ní hezké. 

Š: A já umim namalovat draka! 

S: Tak to je prima.  

Š: Já umim takový kulatý břicho a tři hlavy a možná i ohně. 

S: No paráda. Tak mi ho pak budeš moct nakreslit, až zase budeš kreslit to, o čem pohádka byla, jo? 

Š: A můžu to nakreslit tady? 

S: Šárinko, až za chvíli, jo? Já si to tady teď ještě poslechnu s Domčou a Míšou. Ale pak za tebou přijdu. 

Š: Tak jo. A můžu ho sem poslat? 

S: Můžeš, ale ještě se tě zeptám na jednu otázku, jo? 

Š: Jo. 

S: Jak by to podle tebe mělo vypadat doopravdy? Jako s tím zachraňováním. Mají zachraňovat kluci holky nebo i 

obráceně, jak tomu bylo tady? Že Anežka zachránila prince Krasomila. 

Š: No, to asi… Asi spíš princ zachrání princeznu. To je takový normální. 

S: Dobře, tak zatím děkuju. 

 

5) Dominik 

 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: Tak i tady tuhle pohádku na chvilku zastavím. Jak si myslíš, že to teď bude pokračovat? 

D: Asi další o babizně. 

S: Jako že se bude mluvit o té babizně? 

D: Jo. 

S: A co? 

D: Asi jak zkontroluje toho draka, jestli ji tam drží. 

S: A myslíš, že ta pohádka dobře dopadne? Nebo špatně a zůstane tam ten princ unesený. 

D: Dopadne to dobře. 

S: Jo? 

D: Jo. 

S: Tak si to pustíme a uvidíme. 

D: Jo. 

 

KONEC POHÁDKY: 

 

S: Tak máme konec i druhé pohádky. Líbila se ti? 

D: Jo. 

S: Tak to jsem ráda. A která se ti líbila víc? Tahle nebo ta včera? 

D: (mlčí) 
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S: Nebo obě se ti líbily stejně… 

D: (krčí rameny) Asi jo. 

S: Dobře. A jak si myslíš, že tahle by se mohla jmenovat? 

D: Mmm... O drakovi. 

S: O drakovi, to by šlo. A o čem to všechno vůbec bylo, víš? Co se tam stalo? 

D: Že drak unes´ Matě…(nedopoví to) Hmm jednoho kluka. 

S: No, unesl. A co stalo pak? Nebo jak to pak s ním dopadlo? 

D: Ten drak ho zavřel někam. 

S: No. A tak to skončilo, že byl někde zavřený? 

D: Jo. 

S: Jo? Už se pak nic nedělo dál? 

D: Já už… Já si z týhle pohádky nevzpomínám, protože už ještě jsem ji nikdy neviděl. 

S: Aha. Tak to nevadí. A věděl bys, kdo byl tou hlavní postavou tady v té pohádce? Kdo si myslíš, že byl ten 

nejdůležitější? 

D: Ta princezna. 

S: Proč princezna? 

D: Protože se mi líbila, jak se ten drak smál. 

S: Aha, ale já jsem se do toho teď trochu zamotala. Kdo byla vlastně ta princezna, co se o ní povídalo? 

D: Já už taky nevim. 

S: A byla tam vůbec nějaká princezna? 

D: Jo. 

S: Aha, tak dobře no. A Domčo, kdyby sis mohl vybrat, kým bys chtěl být, kdo by to byl z téhle pohádky? 

D: Král. 

S: Proč bys chtěl být zrovna králem? 

D: Protože chci být králem. 

S: Dobře, tak jo. A co se ti na téhle pohádce nejvíc líbilo? 

D: Ten drak. 

S: Aha, a proč? 

D: Protože jak se smál a brousil si zuby, tak já jsem myslel, že si vytrhnul zuby. 

S: Vytrhnul? 

D: Jo. 

S: Teda, to je zajímavý. A bylo tam i něco, co se ti naopak vůbec nelíbilo? 

D: Jo. 

S: A co to teda bylo, řekneš mi to? 

D: Jo. Jak… Jak… Jak ho požádala toho draka ta babizna, ať ho unese. To se mi nelíbilo. 

S: Počkej, ať unese koho? 

D: Toho kluka. 

S: Jo kluka, myslíš toho Krasomila? 

D: Jo. 

S: Hmm, to od tý babizny bylo takový zlý, viď? 

D: Jo. 

S: Hele, Domčo, a myslíš, že ta pohádka teda dopadla dobře nebo ne? 

D: Dopadla dobře. 

S: A jak to teda skončilo?  

D: To už nevim. 

S: Aha, tak to nevadí. A chtěl bys mi ještě něco povědět? 

D: Už si musim odpočinout. 

S: Jé, ty jsi unavený? 

D: Jo. 

S: Snad ne z toho poslouchání, co? 

D: Jo. 

S: Ještě mi prosím tě pověz, jak by to asi mělo tak fungovat doopravdy v opravdovým světě? Mají holky 

zachraňovat a vysvobozovat kluky jako tady Anežka Krasomila? 

D: To si myslim. 
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S: Takže by podle tebe kluci neměli zachraňovat holky a jen holky budou ty odvážné a zachrání kluky?  

D: Jo. (přemýšlí). Ne. Kluci maj bojovat, holky ne. 

S: Tak dobře, to už mi stačí, moc ti děkuji. 

 

6) Martin 

 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: Tak já to zastavím. Copak? 

M: Nic. 

S: Že ses postavil. Něco jsi tam viděl? 

M: Ne. 

S: Tak prosím tě, jak myslíš, že bude tahle pohádka teď pokračovat? 

M: Že ta dívka ho zachrání. 

S: Hm, myslíš? 

M: Jo. 

S: Tak já to pustím a uvidíme, jestli to tak dopadne. 

 

KONEC POHÁDKY: 

 

S: Tak. Pohádka nám skončila, líbila se ti? 

M: Jo. 

S: Jo? Tak to je dobře. A která se ti líbila víc? Tahle nebo ta včera? 

M: Obě. 

S: A jak myslíš, že by se tahle mohla jmenovat? 

M: (přemýšlí) 

S: Kdybys jí měl vymyslet nějaký název, jméno… Jaký by to bylo? 

M: Princ a princezna. 

S: Aha… A o čem to podle tebe všechno bylo, když tam byl princ a princezna? 

M: Že drak unesl prince a král rozhlásil, že která dívka osvobodí Krasomila, tak ho dostane za ženu. 

S: Jo tak. A jak to teda vůbec dopadlo? 

M: Ona ho šla zachránit. Ta dívka. 

S: A kdo byla ta dívka, co ho šla zachránit? 

M: Já už si nepamatuju, jak se jmenovala. 

S: Myslíš Anežku? 

M: Jo, Anežka šla zachránit toho Krasomila. 

S: Aha. A ta Anežka byl kdo? Nějaká obyčejná holka nebo jeho kamarádka nebo… 

M: Holka to byla. 

S: Nebyla to princezna? 

M: Ne, holka to byla. 

S: Aha. 

M: A tady byla princezna, v tamtý ne. Teda královna. 

S: No jo, máš pravdu. A kdo myslíš, že byl v téhle pohádce hlavní postavou? Tou nejdůležitější. 

M:  Ta dívka, protože byla (špatná artikulace, nerozuměla jsem). 

S: Protože byla jaká? 

M: Silná. 

S: Jo silná, aha. A kdyby sis mohl vybrat, kým bys chtěl být v té pohádce, kdo by to byl? 

M: Asi tím princem. 

S: A proč princem? 

M: Protože měl hezký jméno. 

S: Jo Krasomil, líbilo se ti jméno Krasomil? 

M: Jo. 

S: A ty bys chtěl, aby tě taky unesl drak? 

M: Ne.  
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S: A co se ti na tý pohádce líbilo úplně nejvíc? 

M: (přemýšlí) Ten drak. 

S: Proč zrovna ten drak? 

M: Protože jak to zamotala. Ty hlavy. To se mi opravdu líbilo. 

S: A co se ti tam vůbec nelíbilo? 

M: Jak tam byla ta zlá čarodějnice a jak poprosila toho draka, aby ji unesl a jak ji unesl, to se mi nelíbilo. 

S: Koho teda unesl? 

M: Toho Krasomila. 

S: Jo jasný. A ještě něco bys mi k tomu pověděl? Jak si třeba myslíš, že by to mělo vypadat v opravdovým světě? 

Mají holky – jako tady Anežka, zachraňovat kluky nebo obráceně? 

M: No asi ne. 

S: Takže jak by to mělo být? 

M: No kluci maj zachránit holky asi, ne? (s úšklebkem) 

S: No já se právě ptám. Tak děkuji, to už mi stačí. 

b) Skupina dětí č. 2 

1) Adélka 

 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: A jak myslíš, že to teď bude pokračovat? Když jsem to takhle zastavila. 

A: (mlčí) 

S: Co se tam teď může stát? Když už něco víme. Co se stalo… 

A: Že ji tam zachrání ta…ta… 

S: Anežka? 

A: Jo. 

S: A že zachrání koho? 

A: Toho prince. 

S: Tak si to zkusíme pustit, jestli to tak opravdu dopadne, ano? 

A: (přikyvuje) 

 

KONEC POHÁDKY: 

 

S: Tak pohádka nám skončila. Líbila se ti? 

A: Jo. 

S: Jo? Tak to je dobře. A která pohádka se ti líbila víc? Tahle, jak jsme teď slyšely nebo ta, jak jsme si ji pouštěly 

včera? 

A: Obě. 

S: Dobře. A kdybych po tobě chtěla, abys mi zase zkusila vymyslet k téhle pohádce jméno, jaké by to bylo? 

A: (přemýšlí) Já nevim. 

S: Nenapadá tě nic? Jak by se mohla jmenovat? 

A: (kroutí hlavou) 

S: Třeba podle toho co se tam stalo nebo kdo tam byl…pořád nic? 

A: Ne. 

S: Tak to nevadí. A o čem to bylo, víš? 

A: O klukovi. 

S: No a o jakým? 

A: Já nevím, já si moc nepamatuju to jeho jméno. 

S: Krasomila myslíš? 

A: Jo. 

S: A co dělal? Nebo proč myslíš, že to bylo o něm? 

A: Protože on…(přemýšlí)  

S: Nepamatuješ si, co se tam stalo? 

A: Moc ne. 
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S: No jo, co naděláme. A kdo byl podle tebe ten hlavní tady? Ten nejdůležitější? 

A: Ta princezna. 

S: Princezna… 

A: Ne princezna. Ta holčička. Ta… 

S: A co udělala ta holčička?  

A: Ona ho zachránila. 

S: Jo tak. A kdyby sis mohla vybrat, kým bys chtěla být, kdo by to byl? V tý pohádce… 

A: Tou holčičkou. 

S: Chtěla bys být jako Anežka, jo? A proč zrovna jako Anežka? 

A: protože ho zachránila. 

S: No jo, byla odvážná. To máš pravdu. A co se ti na té pohádce nejvíc ze všeho líbilo? 

A: (mlčí) 

S: Co ti tam přišlo takový nejlepší? Proč se ti ta pohádka vůbec líbila? 

A: (mlčí) 

S: Co? … Nevíš, proč se ti líbila? 

A: (kroutí hlavou) 

S: A bylo něco, co se ti tam nelíbilo? 

A: Ten zlej… 

S: Kdo? 

A: Ta zlá ježibaba. 

S: Jo ježibaba. Ona vlastně unesla toho prince Krasomila. 

A: Tady v tý pohádce je to obráceně než v tamtý. Tam to bylo že kluk zachránil tu… 

S: No. A co se ti líbilo víc? Když kluk zachránil holku nebo když holka zachránila kluka? 

A: Když holka zachránila kluka. 

S: Přijde ti to lepší, když holky zachraňují kluky? 

A: Ne. 

S: Jak by to podle tebe mělo být? 

A: Asi když kluci zachraňujou holky. 

S: A ještě něco bys mi k tomu řekla? 

A: Asi ne. 

 

2) Lucinka 

 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: Já to na chviličku zastavím a zeptám se tě, jak myslíš, že to teď bude pokračovat dál? Co se tam stane? 

L: Že Anežka ho zachrání. 

S: Myslíš? 

L: Jo. 

S: Tak já to zase pustím a zkusíme, jestli to tak bude nebo ne. 

L: Jo. 

 

KONEC POHÁDKY: 

 

S: Tak, Lucinko, líbila se ti tahle pohádka? 

L: Jo. 

S: A která se ti líbila víc? Tahle dneska nebo ta včera? 

L: Oboje. 

S: Obě? Tak to je dobře. A jak myslíš, že by se tahle mohla jmenovat? 

L: Taky Rozárka. 

S: Rozárka? A proč zrovna Rozárka? 

L: Nevim. Líbí se mi. 

S: Aha, tak dobře. A o čem to bylo? 

L: To bylo o Anežce. 
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S: A co ta Anežka dělala? 

L: Zachránila ho. 

S: Koho? Toho prince? 

L: Jo. 

S: Jo tak. A co se mu stalo? 

L: Unesl ho drak. 

S: Aha. A kdo tam byl podle tebe ten nejdůležitější, ta hlavní postava? 

L:  Anežka? 

S: Hm. A proč myslíš, že zrovna Anežka? 

L: Protože ho zachránila. 

S: Takže podle tebe kvůli tomu tam měla ten největší úkol, jo? 

L: (přikyvuje) 

S: A kdyby sis mohla vybrat, kým bys chtěla být z tý pohádky, kdo by to byl? 

L: Mm, byl by to…Anežka. 

S: Anežka, aha…a proč se ti líbila? 

L: Jak byla… 

S: Jaká byla? 

L: Odvážná. 

S: Tak to jo. A co se ti na té pohádce líbilo úplně nejvíc? 

L: Nevim. 

S: Nevíš. Co tam bylo podle tebe nejlepší, proč se ti to vůbec líbilo? 

L: Anežka se mi líbila. 

S: Jo, tak kvůli Anežce. A bylo tam něco, co se ti nelíbilo? 

L: Ten drak. Jak ji unesl. 

S: A kohože unesl? 

L: Toho…toho prince Krasomila. 

S: No jo. A ještě něco bys mi k tomu chtěla říct? 

L: (kroutí hlavou) 

S: Luci, a jak si myslíš, že by to mělo fungovat v opravdovým světě? Mají holky zachraňovat kluky? Jak tomu bylo 

i tady? 

L: To ne.  

S: Takže by spíš kluci měli být ti, kdo jdou někoho zachránit? 

L: Jo. 

S: Tak dobře, děkuju. 

 

3) Natálka 

 

- ještě před přerušením pohádky vstupuje do vyprávění: „To je skoro stejný, akorát tam byla zachráněná 

holka.“ 

 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: Takže jak myslíš, že to bude pokračovat? 

N: Já myslím, že ho zachrání ta.. Ta Anežka. 

S: Anežka? Tak si to pustíme dál a uvidíme, jo? 

N: (přikyvuje) 

 

KONEC POHÁDKY: 

 

S: Tak pohádka nám skončila. Jak si myslíš, že by se tahle mohla jmenovat? Kdybys jí měla vymyslet nějaký jméno. 

N: (přemýšlí) Mmm. Třeba drak a Anežka. 

S: No. To je hezký. A líbila se ti vůbec pohádka? 

N: Líbila. 

S: A řekneš mi, o čem ta pohádka vlastně byla? 
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N: Že ta čarodějnice chtěla z toho zámku nejdřív ho vzít a nevěděla jak, tak zavolala toho draka a ten ho vzal a 

odnesl. 

S: Aha. A dopadlo to teda? 

N: Dobře. 

S: Dobře. A co se stalo s tím drakem? 

N: No zamotala ho do sítí. Ne nejdřív zamotala ty hlavy a potom ho… potom ty hlavy dala do tý sítě. 

S: Aha. Panečku, jsi šikulka. A kdo byl podle tebe tou hlavní postavou tady v tý pohádce? Kdo byl ten 

nejdůležitější? 

N: Ten Krasomil. 

S: Krasomil? A proč Krasomil? 

N: Protože se tam o něm povídalo nejvíc.  

S: Aha. A kdyby sis mohla vybrat, kým bys mohla být tady v té pohádce, tak by to byl kdo? 

N: (přemýšlí) 

S: Kdo se ti tam líbil nejvíc? Kým bys chtěla být? 

N: Tím Krasomilem nebo tou Anežkou. 

S: Aha. A kdyby sis měla vybrat jednoho? 

N: Tak Anežkou. 

S: A proč Anežkou? Proč vyhrála Anežka? 

N: Protože bojovala a pomohla tomu princovi. 

S: Jo. Takže byla vlastně hodně odvážná, viď? 

N: No. 

S: A co se ti na té pohádce líbila úplně ze všeho nejvíc? 

N: Ten konec, jak ho zachránila ta Anežka. 

S: A co se ti tam naopak vůbec nelíbilo? 

N: Ta čarodějnice a ten drak. 

S: No jo, to mně se taky nelíbili. A chtěla bys mi k té pohádce něco ještě říct? Co třeba to, jak by to mělo vypadat 

v opravdovým světě? Kdo by měl koho zachránit? 

N: (mlčí) 

S: Víš, já myslím, jestli mají kluci být ti, kdo jdou vysvobodit holku, jako vysvobodil Matěj Rozárku, a nebo spíš 

jestli holky mají zachraňovat kluky? Jako Anežka Krasomila… 

N: V pohádce je to asi jedno. Ale doopravdy… 

S: No? 

N: No… asi kluci mají zachraňovat holky. 

S: Aha. A ještě něco mi povíš? 

N: Asi ne. 

S: Jestli ne, tak to vůbec nevadí, řekla jsi mi toho hodně. 

 

4) Míša V. 

 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: Tak zase to stopnu na chviličku, jak už to známe. A zeptám se tě, jak si myslíš, že teď to bude pokračovat? 

M: Jeho tatínek je starej a ta prizena pomáhá uklízet. 

S: No, Anežka tatínkovi rybářovi pomáhá. Ale jak myslíš, že by to teď mohlo pokračovat? Co by se asi tak mohlo 

stát? 

M: Nevím, já to neznám tu pohádku. 

S: To nevadí, ale nenapadá tě nic, jak by to mohlo být dál? 

M: Ta čarodějnice unesla tu prizenu. Se mi to zdálo. 

S: Míšo, tak já mám nápad. Pustíme to dál a uvidíme, jak to dopadne, jo? (nechtěla jsem ji opravovat, abych 

neovlivnila následující povídání o pohádce) 

M: Asi jo. 

S: Tak pouštím… 

 

KONEC POHÁDKY: 
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S: Tak konec, líbila se ti pohádka? 

M: Jo. 

S: A jaký bys jí vymyslela jméno? Jak myslíš, že by se tahle mohla jmenovat? 

M: Ta čarodějnice unesla tu prizenu a ten chlapeček ji zachránil. 

S:Takhle bys ji pojmenovala? Možná jsi mi teď spíš pověděla, o čem to bylo, ne? 

M: (přikyvuje) 

S: A tak kdybys měla pohádce vymyslet nějaké jméno, jak by se jmenovala? 

M: Ňáká pohádka. Já ji neznám. 

S: Aha. Tak tě ani nenapadá, jak bys ji chtěla pojmenovat, kdybys o ní třeba někomu měla vyprávět? Třeba 

Jáchymovi. 

M: Ne. Neznám ji. 

S: Dobře, tak to nevadí. A řekla bys mi teda ještě jednou, prosím, o čem to vlastně bylo? 

M: O prizeně. Ta čarodějnice ji unesla a on jí zachránil. 

S: Aha. A kdo byl podle tebe ten hlavní? Jako ta postava. Kdo byl ten nejdůležitější? 

M: Král. 

S: A proč zrovna král? 

M: Proto já to neznám. 

S: A tak myslíš, že král je nejdůležitější, protože je i v ostatních pohádkách, které znáš? Nebo proč tě napadl král? 

M: (krčí ramena) Nevím. 

S: Tak to nevadí. A kdyby sis mohla vybrat, kým bys chtěla být z tý pohádky… 

M: Král. 

S: Taky král? Král se ti tam líbil nejvíc?  

M: (přikyvuje) 

S: Aha a proč? 

M: A čarovnice taky.  

S: Chtěla bys být čarodějnicí? 

M: Jo. 

S: A proč čarodějnicí? Nebyla zlá náhodou? 

M: Ne. Mně se líbila ta čarovnice. Když se objeví ta čarovnice, tak jí strčím do pece. – opět motiv pohádky O 

perníkové chaloupce 

S: Teda, aha. A když bys mi, Míšo, měla povědět, co se ti na té pohádce líbilo ze všeho nejvíc? 

M: Mmm… Ta baba. 

S: Ta čarodějnice jako? Ta baba… 

M: Jo. 

S: A co se ti naopak vůbec nelíbilo? 

M: Nelíbilo… ta baba a ta hodná baba mně líbila. 

S: No počkej, ta čarodějnice, to jsi už říkala, že se ti líbila. Co se ti teda spíš nelíbilo? 

M: Nelíbilo… Mně se nelíbil ten král. 

S: Tak teď tomu trošku nerozumím. Já myslela, že jsi říkala, že se ti líbil. Tak co kdybychom to zkusily ještě 

jednou? Jenom krátce. 

M: (kýve hlavou) 

S: Kdo se ti tam nejvíc líbil z těch postav? Kým bys chtěla být? 

M: Tou čarovnicí. 

S: Dobře. Tou čarodějnicí bys chtěla být. A to bys chtěla být proč? 

M: Protože mně líbila čarovnice. 

S: Jo. Dobře. Čarodějnice se ti líbila. A co se ti v tý pohádce líbilo ze všeho nejvíc? Nejenom třeba z těch postav. 

M: Král. 

S: Král se ti líbil? Dobře. A co se ti teda nelíbilo? 

M: Nelíbilo… Ta čarovnice. 

S: Ona se ti nelíbila, ale chtěla bys jí být. Být jako ona, dělat to, co ona… 

M: Jo. 

S: Jo. 

M: Chci být tím králem a tou čarovnicí. Já mám doma oblek. 
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S: Teda, ty máš doma oblek, jo? A na co? Nebo na obě postavičky? 

M: Na čarovnici a na krále. 

S: Aha. Takže jestli to chápu dobře, tobě se ten král i líbil i nelíbil a ta čarodějnice taky? 

M: Mně se líbil ten král a ta čarovnice. A mně se nelíbilo, jak ta čarovnice tu prizenu unesla. 

S: Jo takhle, tak už jsem to pochopila. Takže ta čarodějnice se ti sice líbila, ale nebylo hezký, když unesla princeznu. 

M: Jo. 

S: Jo. Tak to jo. A Míšo, jak myslíš, že by to mělo být v opravdovým světě? Má holka zachránit kluka nebo kluk 

holku?  

M: (mlčí) 

S: Víš, jak tady Anežka zachránila Krasomila. Mělo by to tak být i doopravdy?  

M: (mlčí) Nevim. 

A ještě něco bys mi k tý pohádce chtěla říct? 

M: (kroutí hlavou) 

S:Tak to stačí. Jsem ráda, že jsme si o tom takhle popovídali. Děkuju. 

 

5) Aleš 

 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: Já to zastavím na chvilku. A zeptám se tě, jak si myslíš, že ta pohádka bude pokračovat? Co se tam teď stane? 

A: (přemýšlí) 

S: Něco už přece víme, jak by to teda mohlo pokračovat? 

A: (mlčí) 

S: Nenapadá tě nic? 

A: (kroutí hlavou) 

S: Tak se necháme překvapit a pustíme to? 

A: (kýve hlavou) 

 

KONEC POHÁDKY: 

 

S: Tak pohádka nám skončila. Líbila se ti? 

A: Jo. 

S: A která se ti líbila víc? Tahle nebo ta, co jsme si pouštěli včera? 

A: Tahle. 

S: A proč tahle? 

A: Protože tam byla… Protože tamta byla kratší. 

S: Takže tahle se ti líbila proto, že byla delší? 

A: (přikyvuje) 

S: Aha. A jak si myslíš, že by se mohla pohádka jmenovat? 

A: (mlčí) 

S: Jaký bys jí dal jméno? Napadá tě něco? 

A:  Ne. 

S: Tak to nevadí, nebudu tě trápit. A víš aspoň, kdo tam byl tou hlavní postavou? Kdo tam byl podle tebe ten 

nejdůležitější? 

A: Král. 

S: Proč král? 

A: (přemýšlí) Protože králové jsou vždycky nejdůležitější. 

S: Jo tak. A kdyby sis mohl vybrat, kým bys v téhle pohádce chtěl být, kdo by to byl? 

A: Asi tamten. 

S: Kdo? Ten princ? 

A: (přikyvuje) 

S: A proč princ? Co se ti na něm tak líbilo? 

A: No protože princové vždycky se mi líběj. I králové. 

S: A co se ti v té pohádce líbilo nejvíc? Třeba co se tam stalo nebo tak. 
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A: Ten konec. 

S: Co přesně myslíš? 

A: Jak ten král byl šťastný. 

S: jo když se princ vrátil domů, jo? 

A: Jo. 

S: A co se ti naopak vůbec nelíbilo? 

A: Jak ta čarodějnice toho draka požádala. 

S: Myslíš proto, aby unesl toho prince, jo? 

A: No unesl. 

S: To jo. A ještě něco bys mi k tomu třeba chtěl říct? K tý pohádce? 

A: Už nic. 

S: A jak si myslíš, že by to mělo být v opravdovým světě? Jako tady? Že holka zachrání kluka? Nebo by měl spíš 

kluk zachránit holku? 

A: No spíš ten kluk… Tu holku… 

S: Já právě nevím, tak se ptám, co si myslíš. 

A: Jo určitě. Holky nemaj zachraňovat. 

S: Tak jo, tak to mi asi od tebe už stačí, děkuju. 

 

6) Daneček 

 

PŘERUŠENÍ: 

 

S: tak na chvilku to zase zastavím, jak už to znáš. Jak to bude teď pokračovat, co myslíš? 

D: Nevím. 

S: A co jsme slyšeli, co se tam stalo? 

D: Unesla čarodějnice krále. 

S: No. A tak jak by to mohlo být dál, když už víme, že je Krasomil unešený? 

D: Zachrání ho bojovník, kterej furt bojuje s drakama, kterej má šíp. 

S: Aha. 

D: A zapíchne ho. 

S: Tak to zkusíme pustit dál, jestli to tak opravdu dopadne, ano?  

D: (kýve hlavou) Hmm. 

 

 

KONEC POHÁDKY: 

- Během poslouchání vyskočil a odběhl k hokeji, snažil se překřičet vyprávění – zdůrazňoval mi, že mám 

krásný počítač, obcházel kolem stolečku 

 

S: Tak a teď mi pověz, jak si myslíš, že by se pohádka mohla jmenovat? 

D: Nevim. 

S: Nic tě nenapadá? O čem to třeba bylo. 

D: (kroutí hlavou) 

S: Vždyť jsi mi už něco řekl, co se tam stalo. Tak jaký bys jí dal jméno? 

D: Nevim. 

S: Nevíš, tak nevadí. A líbila se ti? 

D: Jo. 

S: A která se ti líbila víc? Tahle nebo ta, co jsme si pouštěli včera? 

D: Mně se líbí jen Ninja go. 

S: No jo, já zapomněla. Danečku a víš, o čem tahle pohádka vůbec bylo? 

D: O královi. 

S: A co se stalo s králem? 

D: (opět odběhl k hokeji) 

S: Danečku, pojď ale sem od hokeje a ještě si to spolu dopovíme, ano? 

D: (vrací se) 

S: Na chvilku se tady ještě posaď a řekni mi, když to bylo o královi, co všechno se tam stalo? 
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D: Vzala ho čarodějnice. 

S: Aha. A co s ním chtěla udělat? Proč ho vzala? 

D: Protože ho chtěla zatknout. 

S: A jak to dopadlo? 

D: Že jí zachránila Anežka. 

S: Zachránila ho Anežka a pak to skončilo… 

D: Že oslavovali a svatba byla. 

S: Aha. A kdo byl podle tebe hlavní postava? Kdo byl tam ten nejdůležitější? 

D: Nevim. Já mám rád jenom Ninja go. 

S: Jojo, já vím, ale zkusíme si popovídat ještě o téhle pohádce, jo? Kdyby sis musel vybrat, kým bys chtěl být, tady 

z té pohádky, kdo by to byl? 

D: Nevim. 

S: Někdo se ti tam určitě líbil. 

D: Ne. 

S: Vždyť jsi říkal, že se ti pohádka líbila?! 

D: Ne. 

S: Jak to? 

D: Nelíbila se mně, protože tam byla čarodějnice a ten drak. 

S: Jo tak, aha.  

D: (něco drmolí do gauče) – nerozuměla jsem 

S: Danečku, takže se ti vůbec nelíbila, nebo tam bylo něco, co se ti alespoň trošinku líbilo? 

D: Nevim. (opět odběhl k hokeji) 

S: Danečku, ale, nech ten hokej být, už to bude jen chvilinka, tak pojď prosím tě ještě sem. 

D: No tak jo. (vrací se) 

S: Tak jak, nic se ti na tý pohádce vůbec nelíbilo? 

D: Ten drak a ta čarodějnice. 

S: No, to se ti nelíbilo. A něco, co se ti líbilo?  

D: Ten král. 

S: Ten král se ti líbil, jo? 

D: No. 

S: Dobře. A ještě něco bys mi k tomu chtěl říct? 

D: (kroutí hlavou) 

S: Danečku, a ještě než tě propustím hrát si zase, pověz mi… Jak si myslíš, že by tomu mělo být doopravdy? 

V opravdovým světě… Mají holky zachraňovat kluky, jako tady Anežka Krasomila, nebo spíš kluci mají bojovat a 

zachraňovat holky? 

D: Ninja bojuje. 

S: Ale to já už vím, ale jak je to s těma klukama a holkama? 

D: Nevim. 

S: Tak dobře, už tě nechám, jo? 

 

2. POHÁDKY VYUŽITÉ VE VÝZKUMU  

2.1.O statečném ševci Matějovi  

Za devatero horami a devatero řekami žil starý král, který měl dceru Rozárku. Rozárka byla moc hezká 

princezna, měla dlouhé kudrnaté blonďaté vlasy a velké modré oči. Nosila růžové šaty se závojem a zlatou korunku. 

Král se o Rozárku moc hezky staral a dívenka rostla jako z vody a stávala se pořád krásnější a krásnější.  

Jednoho dne se o Rozárčině kráse dozvěděl zlý černokněžník z hradu. Rozhodl se, že zrovna tuhle 

princeznu musí mít za ženu jedině on. Ještě ten den se vydal do sousedního království, aby Rozárku požádal o ruku. 

Král samozřejmě nesouhlasil, věděl, že černokněžník nemá Rozárku rád a chce ji pouze pro její krásu. Černokněžník 

tedy neuspěl a byl rozčílený. Křičel na krále: „Toho budeš litovat a všichni ještě uvidíte!“ 
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Král věděl, že černokněžník je zlý a udělá všechno pro to, aby dosáhl svého. I když nechal zdvojnásobit 

stráže, aby Rozárka byla v bezpečí, jednoho dne se princeznu uchránit nepodařilo a černokněžník ji unesl do svého 

hradu v temném lese. Celé království bylo moc smutné, všichni plakali. Král chtěl samozřejmě Rozárku dostat 

zpátky domů, a proto rozhlásil, že ten, který mu dceru přivede zpátky, dostane ji za ženu a ještě půl království 

k tomu. Postavit se proti černokněžníkovi byl ale moc těžký úkol, žádný z princů z okolí se do toho nehrnul. 

Až se jednoho dne donesla zpráva o unesené princezně Rozárce do malé vesničky, kde bydlela stará 

švadlena se svým synem Matějem. Matěj byl vyučený švec. Byl to moc šikovný a pracovitý chlapec, práce mu šla od 

ruky, když měl možnost, rád každému se vším pomohl – měl dobré srdce, a ničeho se nebál.  

OTÁZKA  – „Jak si myslíš, že pohádka bude pokračovat dál?“ 

Když se dozvěděl o unesené Rozárce, ani na chvilinku neváhal a rozhodl se, že princeznu od zlého 

černokněžníka osvobodí. Všichni se mu smáli, nevěřili, že by mohl takový obyčejný kluk zachránit princeznu, když 

všichni princové se bojí. Matěj si ale nedal říct a vydal se na cestu. Maminka mu upekla koláč, Matěj si do ranečku 

ještě přibalil své oblíbené šídlo. Šídlo je taková velká jehla, kterou švec zašívá rozbité boty.  

Putoval křížem krážem, po louce, po cestě, přes hory, přes lesy. Putoval dlouho, až se jednoho dne 

konečně dostal k černokněžníkovu hradu, kde byla princezna Rozárka vězněna. Před vchodem do hradu ho ale 

čekalo nemilé překvapení. Dveře hlídal veliký medvěd, který naháněl hrůzu. Matěj však měl pro strach uděláno a 

medvěda se nezalekl. Říká mu: „Medvěde, pusť mě dovnitř, nebo s tebou pěkně zatočím!“ Medvěd se ale Matějovi 

jen vysmál, rozčílil se a začal na Matěje hlasitě bručet. Když Matěj postoupil o krok vpřed, medvěd na něj zaútočil, 

máchal po něm obrovskými tlapami s dlouhými drápy. V tu chvíli Matěje napadlo, že by mu mohlo pomoci šídlo, 

které má v ranečku. Rychle ho vytáhl, a jak se medvěd po něm napřahoval, píchnul ho šídlem do jedné tlapy. 

Medvěd nahlas zaskučel a schoulil se do klubíčka. Matěj tak měl volný průchod do hradu. Otevřel dveře a spatřil 

černokněžníka. Ten nevěřil vlastním očím, nikdo se nikdy do jeho hradu ještě nedostal. Matějovy odvážnosti se 

zalekl a zmizel během vteřiny neznámo kam. Matěj tak mohl vyběhnout do věže, kde černokněžník Rozárku věznil. 

Musel ale ještě vynaložit hodně sil, aby otevřel kamenné dveře. Nakonec se ale k princezně přece jen dostal. 

Rozárka už netrpělivě čekala za dveřmi, a jakmile Matěje uviděla, ihned se do něj zamilovala, vrhla se mu kolem 

krku a políbili se. Seběhli z věže tak rychle, co jim nohy stačily, opatrně oběhli medvěda, který ještě před branou 

kňučel bolestí, a vydali se směrem do království.  

Král nemohl věřit vlastním očím, celé království bylo na nohou a oslavovalo návrat krásné Rozárky. Jak král 

slíbil, také splnil, a Matěj dostal Rozárku za ženu a ještě půl království k tomu. Byla veliká hostina, všichni se veselili. 

Po černokněžníkovi nezbyla nikde ani památka, a jestli Matěj s Rozárkou neumřeli, tak tam žijí dodnes. 

2.2.O statečné Anežce rybářově  

Za devatero horami a devatero řekami bylo jedno malé království. Jednoho dne se král s královnou 

konečně dočkali a čáp jim přinesl syna. Malému princi dali jméno Krasomil, protože už od malička byl tuze krásný. 

Krasomil rostl jako z vody, a co bylo důležitější, rostl do krásy. Měl nádherné blonďaté vlasy, velké modré oči a 

nosil slušivé oblečení. Říkalo se o něm, že je nejhezčí na světě. 

Jednoho dne se o jeho kráse dozvěděla stará ošklivá čarodějnice z temného lesa. Hned chtěla princovu 

krásu získat, a tak vymyslela plán. Rozhodla se Krasomila unést. Protože ale věděla, že do království není 

jednoduché se dostat, přemluvila souseda draka z jeskyně, která stála na konci toho stejného lesa, aby ji pomohl. 

Jak čarodějnice chtěla, tak se stalo, drak prince unesl a uvěznil ho ve své skále. 

Celé království bylo moc smutné, že princ zmizel, všichni plakali. Král však dlouho neváhal a nechal všude 

rozhlásit, že ta dívka, která Krasomila osvobodí, získá jeho ruku a půl království k tomu. Bojovat s drakem byl ale 

velmi nebezpečný úkol, žádná princezna nebyla natolik odvážná.  
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Až se jednoho dne donesla zpráva o uneseném princi do malé vesničky, kde žil starý rybář s dcerou 

Anežkou. Anežka byla velice šikovná a pracovitá dívka, zastala všechnu práci doma a ještě stačila pomáhat tatínkovi 

s rybolovem. Nosila mu k vodě rybářské sítě, které sama vyrobila, pomáhala mu tahat z vody velké ryby, neboť 

tatínek už byl moc starý a neměl tolik sil.  

OTÁZKA – „Jak si myslíš, že pohádka bude pokračovat dál?“ 

Když se zprávu o Krasomilovi dozvěděla, rozhodla se, že ho zkusí najít a od zlé čarodějnice osvobodit. 

Anežka měla pro strach uděláno a také kdo by si nepřál mít za muže nejkrásnějšího prince na světě? Ani posměch 

ostatních z vesnice ji nezabránil v cestě. Tatínek jí dal spoustu moudrých rad, do ranečku zabalil kousek chleba a 

starou rybářskou síť pro štěstí. Anežka se tak vydala za dobrodružstvím.  

Putovala křížem krážem, lesem nelesem, dlouho, dlouho, až se konečně dostala k drakově jeskyni, kde byl 

zajatý princ Krasomil. Anežka přistoupila k drakovi a řekla: „Draku, koukej prince pustit ven, nebo s tebou pěkně 

zatočím!“ Drak se ale Anežce vysmál a už si na ní brousil zuby. Anežka však byla ve střehu a hbitě jeho obrovské 

tlamě uskočila. V tom na ní ale zaútočila druhá a třetí drakova hlava a tak to šlo dál a dál, Anežka uskakovala ze 

strany na stranu a snažila se, aby ani jedna ze sedmi drakových hlav se jí nedotkla. V tom si vzpomněla na 

rybářskou síť v ranečku, kterou ji tatínek zabalil pro štěstí. Nemeškala a rychle ji vytáhla. Začala s ní před drakem 

mávat, jako by ho lákala na něco dobrého. Jak se ale všech sedm hlav chtělo co nejrychleji k síti dostat, najednou 

se do sebe zamotaly. Anežka přehodila přes zamotané hlavy připravenou síť a drak byl rázem v pasti. Nemohl se 

pořádně hýbat a brzy se snahami o rozmotání hlav ze sítě unavil. Anežka draka jednoduše obešla a dostala se ke 

vchodu jeskyně, kde byl zajatý princ Krasomil. Když vstoupila do jeskyně, čekalo tam na ni překvapení. U 

kamenných schodů seděla stará čarodějnice, která si princovu krásu bedlivě střežila. Jakmile ale nebojácnou 

Anežku zahlédla, zalekla se, protože ještě nikdy nikoho takto odvážného neviděla, a během vteřiny zmizela 

neznámo kam. Anežka tak měla volnou cestu přímo za princem, nevyděsila ji ani černá tma všude kolem. Seběhla 

pár schodů, odvalila kámen, který věznil dveře malé komůrky, a už jí nic nebránilo v tom, aby konečně prince 

vysvobodila. Když Krasomil Anežku spatřil, na první pohled se do ní zamiloval, objal ji kolem krku a políbili se. 

Vyběhli nahoru z jeskyně ven a pelášili, co jim nohy stačily, zpátky do království.  

Jakmile dorazili do království, vypukla obrovská sláva, že se princ našel, král s královnou nemohli věřit 

vlastním očím. Jak král pravil, také splnil, Anežka dostala Krasomila za muže a ještě půl království k tomu. Celé 

království bylo na nohou a oslavovalo. Byla veliká svatba, a jestli Anežka s Krasomilem neumřeli, tak tam žijí dodnes. 

3. DOPLŇUJÍCÍ DOTAZNÍK PRO RODIČE 
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1. Uveďte prosím Váš věk. 

Matka:  _______ let Otec:  ________ let 

 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kolik máte dětí? Uveďte jejich věk a pohlaví (D – dívka, CH – chlapec). 

a) 1 dítě  věk: ____    pohlaví: _____ 
b) 2 děti  věk: ____ a ____   pohlaví: ____ a ____ 
c) 3 děti  věk: ____, ____ a____  pohlaví: ____, ____ a ____ 
d) 4 děti a více  věk: ____, ____, ____ a ____  pohlaví: ____, ____, ____ a ____ 

 

4. V jaké formě dětem nejraději prezentujete pohádky? 

a) Čtení pohádek z knih 
b) Vyprávění známých pohádek 
c) Vyprávění Vámi vymyšlených pohádek 
d) Sledování pohádek v televizi 
e) Poslouchání audio nahrávek 
 

5. Jakou formu prezentace pohádek preferuje Vaše dítě? 

a) Čtení pohádek z knih 
b) Vyprávění známých pohádek 
c) Vyprávění Vámi vymyšlených pohádek 
d) Sledování pohádek v televizi 
e) Poslouchání audio nahrávek 

 

6. Jak často se Vaše dítě doma setkává s pohádkami? 

a) Každý den 
b) 2-3 krát týdně 
c) Jednou týdně 
d) Méně často 

 

Dotazník pro rodiče: 

GENDEROVĚ TRADIČNÍ A NETRADIČNÍ POHÁDKY 

 

 
 
Vážení rodiče,  
chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého doplňujícího dotazníku k mé připravované bakalářské práci týkající se 
pohádek.  Vyplnění dotazníku nezabere více než 3 minuty a výsledky budou anonymizovány. 
 
Jsem studentkou třetího ročníku oboru Psychologie – speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 
V bakalářské práci se zabývám rozdílem v přijetí genderově tradičních a genderově netradičních pohádek u dětí 
předškolního věku.  Byla bych moc vděčná za Vaši ochotu a spolupráci.  
 

Simona Horáková, studentka 

Matka 
 

Otec 
 

a) Základní 
b) Střední bez maturity 
c) Střední s maturitou 
d) Vyšší odborné 
e) Vysokoškolské  

- Bakalářské 
- Magisterské 
- Doktorské  

f) Jiné  
 

a) Základní 
b) Střední bez maturity 
c) Střední s maturitou 
d) Vyšší odborné 
e) Vysokoškolské 

- Bakalářské 
- Magisterské 
- Doktorské  

f) Jiné  
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7. Kdo z rodiny dítěti nejčastěji čte či vypráví pohádky? 

a) Matka 
b) Otec 
c) Starší sourozenec 

d) Babička 
e) Děda  
f) Někdo jiný  

  

 

 

8. Uveďte, jak často dětem vyprávíte, čtete či přehráváte jednotlivé typy pohádek. U každého typu zaškrtněte jednu 
z nabízených časových možností. V posledním sloupečku udělejte křížek u pohádky, kterou má Vaše dítě nejraději. 

Pohádky, ve kterých je hlavní postava… 
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Nejoblíbenější 
pohádka 

a) Muž       

b) Žena       

c) Muž i žena       

d) Dítě        

e) Skupina dětí (např. Děti z Bullerbynu, …)       

f) Zvíře (např. Krteček)       

g) Neživý předmět (např. O Koblížkovi, …)       

      V tabulce ještě zakroužkujte, který typ pohádky má Vaše dítě nejraději.  

 

9. Vymýšlíte si také Vaše vlastní pohádky? 

a) ANO 
b) NE 

 

10. V případě, že jste na otázku č. 9 odpověděli „ANO“, kdo bývá hlavní postavou Vašich vymyšlených pohádek? Můžete 
zaškrtnout více možností. (Pokud Vaše odpověď zněla „NE“, na tuto otázku neodpovídejte) 

 

 

a) Žena  
b) Muž  
c) Muž i žena 
d) Dítě  

 

e) Skupina dětí  
f) Zvíře  
g) Neživý předmět 

 

 

 

 

11. Jaká je nejoblíbenější pohádka Vašeho dítěte?                       

 

12. Proč si myslíte, že má Vaše dítě tuto pohádku nejraději? Co se z této pohádky může naučit? 

 

 

 

13. Jaká byla Vaše nejoblíbenější pohádka v dětství? 

 

 

 

14. Zná Vaše dítě příběh Pippi Dlouhé Punčochy, popř. jiné pohádky, kde hlavní postavou je aktivní žena/dívka (Chytrá 
Horákyně, …)?  

a) ANO 
(jméno pohádky: _____________________________ ) 

b) NE 

 

Děkuji za Vaši ochotu a čas věnovaný tomuto dotazníku… 
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4. KRESBY DĚTÍ13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Obrázky k oběma pohádkám jsou zmenšené a seřazené podle jednotlivých dětí, pořadí dětí odpovídá pořadí 
v rozhovorech. První obrázek konkrétního dítěte vždy představuje kresbu týkající se genderově standardní 
pohádky, druhý pak nestandardní. 
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Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 

EVIDENČNÍ LIST 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do  

zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 

vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.  

 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny 

závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a 

zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení.  

 

Poř.č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
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