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Abstrakt: 

Práce se zabývá psychologickou analýzou moderních a klasických pohádek a jejich úlohou 

při psychickém rozvoji dětí, zejména dětí předškolního věku. V literárně přehledové části 

se zaměřuje na vymezení pojmů moderní a klasická pohádka a uvedení teorií analytiků, 

kteří se touto tématikou zabývali, jako jsou například Bruno Bettelheim a Marie – Louise 

von Franz. Dále práce poskytne krátký přehled oblastí, které jsou důležité pro děti 

předškolního věku, a nabídne několik pohledů na to, proč jsou pohádky v tomto období pro 

ideální rozvoj dítěte důležité a jaké konflikty mu mohou pomoci vyřešit. 

Návrh výzkumu se bude týkat přínosu a praktického využití moderních a klasických 

pohádek ve výchově a práci s dětmi předškolního věku. Pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů budou zkoumány názory tří vzorků odborníků na tuto věkovou skupinu – 

rodičů, pedagogů, pracujících v mateřských školách a pedagogických psychologů. 
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Abstract: 

This thesis deals with the psychological analysis of modern and classic fairy tales and their 

role in children´s mental development, especially in children of preschool age. In the 

literature-survey section it is focused on the definition of the concepts of modern and 

classic fairy tales and on the presentation of the theories of the analysts who have studied 

this topic, such as e. g. Bruno Bettelheim and Marie-Louise von Franz. Furthermore, this 

work provides a brief overview of areas which are important for preschool children and 

offers several perspectives on why fairy tales are important at this stage for the optimal 

development of the child, and which conflicts they can help them solve. 

The research proposal covers the benefits and practical use of modern and classic fairy 

tales in educating and working with preschool children. The opinions of three samples of 

experts on this group - parents, educators working in nursery schools and educational 

psychologists - are explored using semi-structured interviews. 
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Úvod 

V dnešní době se téma správné výchovy dítěte stává stále aktuálnějším. Lidé přemýšlejí 

nad tím, co by jejich děti měly dělat ve volném čase, aby se všeobecně rozvíjely, snaží se 

je chránit před sociálně patologickými jevy, a motivovat je, aby se o svět zajímaly. Pod 

drobnohledem jsou hračky pro děti a diskutuje se o tom, zda násilné filmy a videohry 

umožňují dětem agresivitu vybít, či ji u nich posilují. 

V poslední době se dostávají do společenského hledáčku i pohádky. Jako aktuální příklad 

lze uvést článek Ciglerové z MF Dnes (2015), která protestuje proti pasivním ženským 

hrdinkám pohádek. Ciglerová popisuje, jak svým synům pohádky upravuje, například 

nechává osvobozené princezny samotné odejít, aby nepřipadly jako odměna mužům. 

Článek nezůstal bez odezvy, jako její výrazný příklad mohu uvést reakci Golasowské 

(2015), která se s Ciglerovou pouští do ostré polemiky svým článkem Neberme dětem 

pohádky. 

Pohádkové příběhy jsou tedy stále živým tématem. Jedná se o příběhy, se kterými se dítě 

setkává velice často v období výrazného formování vlastní identity, a které na něj mohou 

mít značný vliv. Myslím si rovněž, že jsou pohádkové příběhy tématem z vědeckého 

hlediska nevyčerpaným na to, jak často a intenzivně na děti při zásadních fázích 

psychického vývoje působí. Psychologie k nim prozatím přistupovala zejména 

prostřednictvím následovníků psychoanalytických směrů a domnívám se, že není na škodu 

k nim přidat pohled další. Tato práce chce přinést náhled na otázku, jak mohou pohádky 

pomoct dítěti předškolního věku vyřešit některé z problémů pro tento věk typických a proč 

je důležité dětem pohádky předávat. 
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1. Charakteristika předškolního období ve vztahu k pohádkám 

V první řadě je třeba vymezit, které období považujeme za „předškolní“ a tedy z hlediska 

tématu práce za nejpodstatnější. Podle Langmeiera a Krejčířové (2006) lze tento pojem 

využít v celé jeho šíři pro dobu od narození do nástupu do školy, avšak toto vymezení není 

pro účely práce příliš vhodné vzhledem k tomu, jak se liší vývoj dítěte v prvních třech 

letech života a v období mezi třetím a šestým rokem. Šimíčková-Čížková (2006) také 

uvádí, že terminologie není jednotná, za rozhodující však považuje právě období mezi 

třetím a šestým rokem života dítěte, zejména kvůli jeho zarámování dvěma velkými 

sociálními změnami v lidském dětství – nástupem do mateřské školy a následným 

nástupem na základní školu. 

Ve své práci budu tedy využívat termín „předškolní období“ jako označení doby od tří do 

šesti let věku. Na následujících stranách poskytnu přehled změn, kterými děti v tomto čase 

procházejí. Dále přinesu náhled na to, jak s těmito změnami mohou souviset pohádky.  

1.1 Fyziologické změny 

Ve většině případů děti na začátku třetího roku života již umí chodit po způsobu dospělých 

a zvládají širokou škálu dalších pohybů. V dalších třech letech života pak dochází 

k celkovému rozvoji motoriky, zlepšení pohybové koordinace a nárůstu hbitosti a elegance 

pohybů. Podle Šimíčkové-Čížkové (2006), zůstává pohyb nejpřirozenější potřebou dítěte. 

Postupně se učí dovednostem, které budou v jeho dalším životě velice podstatné, například 

správné držení tužky (ač u toho bude s přibývajícím časem možné pochybovat o důležitosti 

vzhledem k trendu psaní na počítačích a rostoucí počítačové gramotnosti již u malých 

dětí), příboru, jízdy na kole, plavání či lyžování. Kolem šestého roku života se také 

dovršuje osifikace zápěstních kůstek, což má velký význam pro jemnou motoriku. 

Využitelnost pohádek pro rozvoj fyzických schopností dítěte není velká. Spojitost však 

mohou mít například říkadla, doprovázená pohybem, vytvářená z pohádek, která umožňují 

vnést do fyzického cvičení s dětmi i zábavný rozměr. Jednodušší pohádky pak lze 

například i s žáky v mateřské škole inscenovat jako divadlo, případně jimi inspirovat další 

aktivity, sloužící k rozvoji pohybových schopností dětí. 
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1.2 Myšlení a řeč 

Myšlení dítěte se podle Langmeiera a Krejčířové (2006) v předškolním věku velice rozvíjí. 

Zlepšuje se paměť, rozvíjí se vědomá pozornost i samotná schopnost nad věcmi přemýšlet. 

Ačkoliv dítě ještě není schopno abstraktních operací, již uvažuje v celostních pojmech, se 

kterými je schopno náležitě zacházet. Jeho myšlení je však stále úzce vázáno na jeho 

vlastní konkrétní činnost a často také na jeden hlavní rys toho, o čem přemýšlí. 

Děti podle Piageta a Inhelderové (2014) tomto stádiu ještě nejsou schopny formální logiky 

a v jejich uvažování se stále vyskytují i další odlišné prvky od uvažování dospělých. 

Situace, které nechápe, si dotváří dětskou konfabulací, polidšťují si neživé objekty a 

fantazie u nich převládá nad logikou. Možná i díky těmto skutečnostem jsou pro děti 

v tomto věku pohádky nejvhodnější. Často se v nich totiž vyskytují prvky, na které jsou 

děti zvyklé ze svého vlastního uvažování, ať už se jedná o ožívání neživých předmětů, či 

fantazijní prvky, a které jim přijdou naprosto pochopitelné, na rozdíl od toho, že země je 

kulatá a pluje vesmírem, což neodpovídá tomu, co dítě nazírá (Bettelheim, 2000). 

Další z oblastí, které se v období předškolního věku překotně rozvíjejí, a které jsou 

podstatné pro ideální socializaci člověka, je řeč. Lepší se výslovnost, mizí dětská patlavost, 

zvyšuje se schopnosti používat čím dál tím složitější větnou stavbu (Langmeier a 

Krejčířová, 2006). Jako ve všech ostatních oblastech vývoje, i zde je velice důležité 

procvičování a rozšiřování obzorů. Podle Fekonja, Marjanovič Umek a Kranjc (2005) 

nebyly zjištěny rozdíly v tom, jak moc byla rozvinuta řeč chlapců a dívek v předškolním 

věku. 

Podle Kyjonkové a Lacinové (2010) se 20 – 60% spontánní dětské řeči při běžných 

aktivitách v tomto období odehrává ve formě soukromé řeči, kdy dítě např. popisuje to, co 

právě dělá, případně přemýšlí nahlas. Až později je schopné změnit řeč soukromou na řeč 

vnitřní a ponechat ji v myšlenkové rovině. Podstatný rozdíl oproti předchozím obdobím je 

také to, že dítě používá řeč jako nástroj regulace vlastního chování, nejprve opakováním 

instrukce nahlas, později jejím vybavením. 

Vzájemná provázanost řeči a myšlení je nasnadě – nemůžeme dost dobře přemýšlet o 

něčem, co neumíme nijak nazvat. Jako pozitivní využití je možné zmínit to, že 

pojmenování problému často může pomoci k jeho vyřešení. Leontiev (2005) shrnuje 
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pohledy na vzájemné působení myšlení a řeči, od klasického striktně behavioristického 

přístupu, který tvrdí, že myšlení je jen internalizovaná řeč, až po opozici, která tvrdí, že řeč 

je jen jakousi skořápkou pro myšlení a samo myšlení je čímsi o úroveň výš. Ať už má blíže 

k pravdě kterýkoliv z Leontievem předestřených názorů, faktem zůstává, že řeč a myšlení 

se navzájem ovlivňují a rozšíření slovní zásoby může pomoci rozšíření obzorů v myšlení. 

Vygotskij (2004) k tomu dodává, že počátek myšlení i vědomí je spojen se vznikem slova, 

Piaget a Inhelderová (2014) pak nazývají řeč královskou cestou k vývoji myšlení. 

Významnou roli v rozvoji řeči dítěte a jeho myšlení mají pohádky. Kuzina (2010) tvrdí, že 

slova z pasivní slovní zásoby dítěte, tzn. slova, které dítě poslouchá, se stávají součástí 

jeho aktivní slovní zásoby. Klade důraz na to, že slovní zásoba by měla být vědomě 

rozvíjena již od nástupu do mateřské školy. Jedná se o velký úkol pro rodiče i pro učitele 

v mateřských a základních školách – zprostředkovat dítěti bohatost jazyka. Kuzina 

předpokládá, že lepší znalosti jazyka vede ke kvalitnějšímu rozvoji dítěte po mnoha 

stránkách – lépe se učí cizím jazykům, daří se mu dobře ve škole, umí porozumět sobě i 

ostatním. Jako nástroje ke zlepšení slovní zásoby dětí vidí mimo jiné hádanky, přísloví a 

pohádky. Podle mne je důležité poukázat, že nejen obsahová stránka pohádek (kterou se 

zabývalo mnoho psychoanalytiků), ale i formální stránka má co nabídnout, pokud se bude 

dbát na její kvalitu. V kontextu tohoto pohledu mi přijde vhodnější dětem pohádky číst či 

vyprávět, než je nechat dívat se na jejich filmovou podobu. Ač má obojí zajisté své výhody 

i nevýhody, čtená varianta musí dohánět obrazové prostředky filmu slovním popisem. Tím 

pádem využívá více slov a pestřejší slovní zásobu, než film. Lépe tak stimuluje fantazii 

dítěte a více slovní zásobu rozvíjí. Černoušek (1990) považuje za nejlepší způsob předání 

pohádky právě vyprávění, protože se tímto způsobem příběhy tříbily po mnoho let. 

1.3 Konflikt ve formování osobnosti  

Pod nadmíru širokým pojmem formování osobnosti se skrývá mnohé. Martínková (2015) 

pohlíží na proces vzniku a vývoje osobní identity jako na celoživotní výzvu, jiní autoři 

kladou těžiště a rozhodující momenty ve vývoji osobnosti člověka do různých období. 

Například Erikson (2015), označuje za klíčový moment adolescenci, kterou popsal jako 

konflikt identity a zmatení rolí. I on sám ale připouští, že v tomto konfliktu je nutno 

vycházet z vnitřní totožnosti a souvislostí, které byly připraveny v minulosti. 
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Na následujících řádcích se budu snažit přiblížit některé z vlivných pohledů na 

intrapersonální konflikty v období předškolního věku, a to přístup Freuda v duchu 

psychosexuálního vývoje a pojetí Eriksona v kontextu jeho psychosociální teorie vývoje. 

Tyto teorie dále uvedu do kontextu s Bettelheimovou (2000) analýzou pohádek. 

Freud podle Šulové (2010) představil přelomové vnímání dětského vývoje odhalením 

dětské sexuality. V jeho podání se jednotlivá stádia lidského vývoje liší v druhu stimulace, 

která nám přináší největší libost. Předškolní období, které je těžištěm této práce, označuje 

jako období falické. Největším zdrojem slasti pro dítě ve věku mezi třemi a šesti lety věku 

je stimulace genitálií. Děti v tomto stádiu projevují živý zájem o vlastní tělo. Zajímají je 

fyziologické odlišnosti mezi mužským a ženským pohlavím, například prostřednictvím hry 

„na doktora“ s vrstevníky. Šulová (2010) dodává, že zájem o vlastní tělo a experimenty 

s ním je logickým vyústěním obecné touhy poznávat typické pro předškolní věk. Uvádí 

také, že pro co nejsnazší vývoj sexuální identity je pro dítě důležité pozorovat interakci 

rodičovské dyády, vědět, jak vypadají rodiče nazí, poznat nuance jejich komunikace a 

vzájemné interakce. 

Podle Freuda je vztah dítěte ve falickém období s rodičem v mnoha ohledech specifický. 

Tvrdí, že první láska se sexuálními rysy ze strany dítěte vzniká uvnitř rodiny a jeho 

objektem je rodič opačného pohlaví. Tento vztah popisuje ve své slavné případové studii o 

malém Hansovi (1955) a pojmenovává jej oidipovským komplexem, podle krále, který 

zabil svého otce a oženil se se svou vlastní matkou. Dítě se vymezuje proti rodiči stejného 

pohlaví, žárlí na něj, a chce mít samo pro sebe rodiče opačného pohlaví. Zažívá při tom 

vnitřní konflikt, kdy se podvědomě obává odplaty za to, že jednoho z rodičů nemá rádo. 

Jako ideální řešení oidipovského komplexu vidí Freud proces, při kterém dítě přijme svou 

vlastní pohlavní roli, přestane se vymezovat proti rodiči stejného pohlaví a naopak se s ním 

identifikuje. Tento přerod je podmínkou pro to, aby si v budoucnosti člověk dokázal 

vytvořit zdravý sexuální vztah s partnerem či partnerkou mimo svou rodinu. 

Bettelheim (2000) uvádí některé z klasických pohádek (například Lociku) jako jeden 

z nástrojů, které dítěti pomohou se úspěšně vypořádat s oidipovskými tendencemi. 

Pohádkové příběhy umožní užít si oidipovské uspokojení ve fantazii. Příkladem může být 

chlapec, který žárlí na otce a chce být stále s matkou. Může v klidu promítnout svou 
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nechuť k otci do symbolu pohádkového draka, věznícího princeznu, a v reálném životě mít 

k oběma rodičům dobré a zdravé vztahy. 

Je na místě poznamenat, že celé freudiánské pojetí oidipovského komplexu je podrobováno 

kritice. Sofe (2012) uvádí, že Freudovy názory na lidskou mysl byly poplatné době svého 

vzniku a jako takové je třeba je vnímat. Sofe dále zpochybňuje vnímání předškolních dětí 

jako záměrně sexuálních a tvrdí, že to, co Freud oidipovský komplex je ve skutečnosti jen 

popisem přirozeně střídavé tendence dětí ve vývoji upřednostňovat jako vzor jednoho 

z rodičů. 

Erikson (2015) vidí vývoj osobnosti jedince jako proces neutuchající série konfliktů 

protichůdných tendencí. Své dílo nepokládá za svébytnou teorii, ale jen za rozšíření tezí 

Sigmunda Freuda, které nazývá skálou, na níž je založen veškerý pokrok teorií osobnosti. 

Langmeier v předmluvě vydání Eriksonova díla však uvádí, že jeho přístup značně 

Freudovy teze rozvíjel. Období předškolního věku je pro Eriksona dobou konfliktu 

iniciativy dítěte s pocity viny. Uvádí, že od této doby je člověk již navždy rozpolcen mezi 

své infantilní tendence, které mu radí objevovat svět a stále růst, a rodičovskou část, která 

navádí k sebepozorování, sebekontrole i sebetrestání. Jako hlavní úkol tohoto stádia, se 

kterým se musí dítě vypořádat, pokud se má dále bezproblémově rozvíjet, označuje 

Erikson vzájemnou regulaci těchto protichůdných tendencí.  

Bettelheim (2000) se domnívá, že dítě vnitřní konflikt ještě není schopno zcela pochopit.  

Jako řešení pro uspořádání protichůdných pocitů vidí možnost tyto pocity od sebe oddělit, 

pojmenovat je a tím „vnést nějaký rozumný řád do chaosu naší vnitřní zkušenosti“. 

Nástrojem pak podle Bettelheima mohou být právě pohádky, které nabízí fantazijní 

předlohy, jak se s problémy vypořádat. Pochopení ze strany dítěte pomáhá i fakt, že je 

v nich vše černobílé a přístupnější pochopení. Jako příklad může sloužit pohádková 

postava matky. Ta může podněcovat iniciativu dítěte v podobě dobré víly, která mu dává 

příležitost, nebo v něm vzbuzovat pocity viny v podobě zlé macechy nebo čarodějnice. 

Právě ono rozdělení dá dítěti možnost, aby nemělo rádo vlastní matku, když se k němu 

chová zle a nespravedlivě, ale netrpělo přehnanými výčitkami svědomí. Protože když se 

k němu matka znovu chová hezky, nebyla to ona, na koho bylo dítě rozzlobené. 

V pozdějším věku, když je podle Bettelheima dítě připravené přijmout myšlenku toho, že i 

blízcí lidé se k nám občas chovají nepříjemně, pak dochází k integraci obou obrazů matky. 
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2. Charakteristika klasických pohádek 

Vzhledem k tomu, že celá tato práce operuje s pojmy moderní a klasické pohádky je třeba 

tyto pojmy řádně vymezit. Na následujících stranách práce poskytuje nejdůležitější 

charakteristiky klasických pohádek a popisuje, proč jsou zrovna ony nedílnou součástí 

tradičních pohádkových schémat. Různí autoři uvádějí odlišná dělení, například Hohr 

(2013) nahlíží na pohádku jako na sérii zkoušek, zahrnující etická a morální kritéria. 

Tolkien (1992) pak uvádí, že žádná z definic nevystihuje pravou povahu pohádky přesně.  

Von Franz (2015) tvrdí, že pohádka je univerzálním mezikulturním jazykem a stojí mimo 

rasové a kulturní rozdíly. Nabízelo by se tedy, že pohádky všech světových kultur sdílejí 

zásadní společné znaky. Seligman (2013) se oproti tomu ve svém srovnání pesimismu 

ruských Židů a Slovanů opírá mimo jiné i o jejich rozdílnou pohádkovou tradici. Uvádí, že 

příběhy vyprávěné, zpívané a citované jsou silným činitelem v tom, jak se člověk dívá na 

svět, a že jsou v různých kulturách odlišné.  

K tomuto sporu bych rád uvedl příklad, týkající se dvou pohádek z výrazně rozdílných 

kultur. Ngoc Anh Do (2014) na příkladu české a vietnamské verze pohádky o Popelce 

ukazuje jejich rozdíly. Kromě změny kulis a rekvizit (kohout v české verzi, slon ve 

vietnamské) se jedná především o změnu zakončení příběhu.  Česká Popelka po svatbě žije 

s princem šťastně až do smrti, ale vietnamskou Tam zabijí sestra s macechou, když jde 

zapálit vonnou tyčinku svému mrtvému otci. Dívka ale projde několika proměnami, až se 

stane dobrou vílou, která pomáhá lidem a shledá se se svým manželem. Ngoc Anh Do 

uvádí, že tento konec je pro vietnamské posluchače přesto šťastný, vzhledem k budhistické 

tradici a víře v reinkarnaci. V jistém smyslu tedy mají pravdu i von Franz i Seligman – 

pohádka předkládá posluchači šťastný konec v podání, které je specifické pro jeho kulturu. 

 Tato práce chce nabídnout vlastní charakteristiku klasických pohádek, která vznikla 

souhrnnou kompilaci některých předchozích pohledů na toto téma. Jsem si vědom toho, že 

žádný systém nemůže pohádky rozřadit přesně, mým záměrem je spíše vytvořit vlastní 

kritéria pro klasické pohádky, podle kterých se budu moci orientovat při své práci. 

2.1 Způsob vzniku 

Jedno z dělení, se kterými se můžeme setkat, rozděluje pohádky na lidové a autorské. U 

lidových není možné přesně říct, kdy vznikly, utvářely se po mnoho let. K jejich předávání 
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často sloužilo pouze ústní sdělení a příběh tím pádem dlouho krystalizoval do podoby, 

jakou má dnes. Tento přístup se změnil až v době sběratelů lidových pohádek, 

z nejslavnějších můžeme jmenovat například Peraulta, bratry Grimmovy, na našem území 

pak Němcovou a Erbena. Horák (1960) však uvádí, že i velcí sběratelé lidových pohádek 

se často nechali při jejich sepisování ovlivnit svým vlastním pohledem na věc a 

individuálně je stylizovali.  

Autorské pohádky jsou poté příběhy, které zachovávají žánrová specifika lidových 

pohádek, avšak jsou poplatné době svého vzniku a literárnímu vkusu jednoho autora, který 

je napsal (Klímová, 2008). Ani dodržování žánrových specifik však nemusí být pravidlem, 

jak dokládá například Andersen, který v několika svých příbězích porušuje tradici 

šťastného konce (Malá mořská víla či Děvčátko se sirkami, které se navíc odehrává 

v reálném světě).  

Von Franz (2015) uvádí, že pohádky jsou nejčistším a nejjednodušším výrazem kolektivně 

nevědomých procesů. Za jejich vznikem nevidí jednoho konkrétního autora, ale 

dlouhodobý proces, který vychází z kolektivního nevědomí.  

2.2 Vymezení fantazijního času a prostoru 

Tolkien (1992) vylučuje ze skupiny klasických pohádek ty, které se mohou odehrávat 

v našem světě, případně ty, ve kterých se o fantastickém světě jen zdá někomu naprosto 

normálnímu. Jako příklad druhého typu uvádí slavný příběh Carrola Alenčina 

dobrodružství. Tvrdí, že pokud příběh připouští, že všechny magické události se děly jen 

„jako“, přichází tím o své skutečné kouzlo. 

Podle Bettelheima (2000) je velice důležité, aby byly pohádkové příběhy jasně ohraničeny. 

V tomto vymezení vidí opuštění každodennosti a všednosti a klade důraz na to, že pohádka 

odhaluje něco tajného a za jiných okolností nepřístupného. Začátek uvede posluchače do 

fantazijního světa se svými vlastními pravidly, kde přání a čistá láska mohou měnit lidské 

osudy. Konec jej pak ohleduplně vrátí do reality. Jako typické příklady zahájení je možno 

uvést klasické Bylo, nebylo, Za starých časů, kdy se ještě zaklínalo, Za sedmero horami a 

sedmero lesy, Kdysi dávno v předaleké zemi, a podobně. Mezi tradiční zakončení pak patří 

například Zazvonil zvonec a pohádky je konec, A žili šťastně až do smrti, A pokud 

neumřeli, tak tam žijí dodnes, případně I já tam byl, víno a pivo pil, do vousů mi teklo, ale 
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do úst nenateklo. Bettelheim přirovnává návrat z fantazijního světa k probuzení se 

z příjemného snu. Posluchač je podle něj po vyslechnutí pohádky svěží a lépe připraven 

k tomu se vypořádat se všedními problémy. 

Inspirace k řešení těchto problémů pak pochází právě z fantazijní a symbolické roviny 

pohádek. Bettelheim tvrdí, že pokud by byla neutěšená situace hrdiny na začátku pohádky 

příliš podobná skutečné situaci dítěte, spíše by mu úzkost způsobila, než aby mu od ní 

pomohla. Jako varování před přílišnou podobností příběhů pro děti a reality pak dává 

Bettelheim příklad jedné ze svých klientek. Tato mladá žena vzpomínala, jak v dětství při 

obtížném úkolu, který se jí nedařil (slepení domku z papíru), zkusila použít kouzelnou 

formuli z příběhu O mašince, která to dokázala. Úkol se jí ani tak nepodařil a dívka si 

začala myslet, že selhala tam, kde by uspěl každý, tak jako mašinka. Tento neúspěch ji pak 

tížil ještě o dvacet let později. Příčinou zklamání bylo, že se pohádka o mašince odehrává 

v našem světě za použití běžných rekvizit a navádí k použití „kouzelných“ postupů 

v realitě, kde ovšem samozřejmě nefungují. 

2.3 Hrdina, do kterého se lze vžít 

Benešová (1960) na základě svého průzkumu uvádí, že děti předškolního věku 

(specifikovaný v její práci však jako 5 – 6 let) považují za „hezkou“ takovou pohádku, ve 

které se mohou ztotožnit s hlavním hrdinou. Prostředkem k tomu mohou být například 

shodné vlastnosti postavy s dítětem, kterému je pohádka vyprávěna. Benešová uvádí 

příklad dětí, které měly převyprávět pohádku o Smolíčkovi a dodávaly k ní, že jsou také 

nepozorné, nebo že by jednaly stejně jako Smolíček. Neméně důležitá je i podobnost 

prostředí, ve kterém se pohádka odehrává. Například děti z venkova chtěly v průzkumu 

Benešové častěji slyšet pohádky o zvířatech, protože se s nimi častěji setkávají i ve svém 

reálném životě. 

Bettelheim (2000) k tomuto tématu přidává problematiku pojmenování hlavního hrdiny. 

Popisuje, že se jedná o jeden z rozdílů mezi pohádkou a mýtem. Nejen protagonista 

pohádek, ale i vedlejší role bývají často bezejmenné, popsané jen svou rolí v příběhu, 

například „nejmladší bratr“, „princezna“, „král“, atd…. Když už se v pohádkách jména 

objevují, jedná se zpravidla o pojmenování obecná nebo popisná – Popelka pro dívku, 

která je špinavá od práce, Červená Karkulka podle kusu oblečení, Locika podle rostliny a 
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podobně. I když hlavní hrdina jméno má, jde o velice časté jméno, namátkou lze zmínit 

Hloupého Honzu a Jeníčka s Mařenkou. 

Bettelheim (2000) se domnívá, že tento prvek slouží k usnadnění projekce a identifikace 

s postavami. Protagonisté slouží v příběhu jako místo pro dítě, aby mohlo samo prožít 

jejich příběh. Ostatní role jsou pak prostorem, ve kterém dítě může vidět své známé, sám 

Bettelheim v duchu psychoanalytické tradice uvádí, že král a královna jsou v pohádkách 

chabým převlekem pro otce a matku těch, pro něž je pohádka určena. 

2.4 Jasně vymezené dobro a zlo 

Poskierová (2009) tvrdí, že jednou z hlavních úloh pohádek je pomoci dětem, aby se 

naučily odlišovat dobro od zla a správné věci od špatných. Pro děti předškolního věku je 

obtížné vyznat se ve svých vlastních pocitech. Ještě těžším pak může být pochopit, proč se 

k němu někdo chová v jednu chvíli přívětivě a v druhé chvíli zas hrubě. Pohádkové 

příběhy tedy nabízejí srozumitelné jasně morálně oddělení postavy. Pokud má hrdina 

pohádky nějakou špatnou vlastnost, v příběhu sloužívá k tomu, aby ji v rozhodujícím 

momentu mohl překonat a dospět ke šťastnému konci. 

Hrdináková (2006) píše, že pohádky pracují s pocity dětí k jednotlivým postavám. Hrdina 

pohádkového příběhu vzbuzuje v dětech soucit, jeho společníci pak důvěru v to, že se má 

na koho spolehnout. Fischer (1960), pak uvádí, že v pohádkách neexistuje žádná postava, 

která by byla napůl sympatická či napůl nesympatická, jako je tomu ve skutečnosti. Kromě 

duality dobra a zla popisuje Fischer, že pohádkové příběhy využívají mnoha dalších 

kontrastů. Jedná se například o páry velkého a malého, silného a slabého, chytrého a 

hloupého. Děti, často trpící svou bezbranností a malostí, si připadají proti nástrahám světa 

malé, slabé a hloupé. V pohádkách ale dostávají příklad toho, že právě ti malí a slabí 

bývají na konci vítězní, pokud se nepřestanou snažit. 

2.5 Mravnost – dobro odměněno, zlo potrestáno  

Nedílnou součástí klasických pohádek je i přímá úměra mezi chováním postavy a tím, jaký 

je její konec. Dobré činy v pohádce musí být odměněny, zlé skutky by pak měly být 

potrestány. Odměnou bývá tradičně ruka princezny pro hrdinu či dokonce titul krále nebo 

královny. Bettelheim (2000) píše, že role krále v závěru pohádky má symbolizovat 
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především to, že se hrdina stává vládcem sama sebe, že je zodpovědný za svůj osud, a že o 

něm nebude rozhodovat nikdo jiný, což jsou věci, po kterých děti touží. 

Po odměnách je třeba zmínit i tresty pro záporné postavy pohádek. Mnoho z klasických 

pohádkových příběhů pro ně chystá vysloveně brutální formy úmrtí – vlkovi je rozpáráno 

břicho a skončí ve studni, čarodějnice z perníkové chaloupky uhoří ve vlastní peci, zlá 

královna dokonce musí tancovat v rozžhavených železných střevících před Sněhurkou a 

princem, dokud nezemře. Je pochopitelné, že se pak rodiče ptají, zda se děti z těchto 

pohádek nenaučí přílišné brutalitě a nezískají sklony k násilí. Bettelheim považuje strašlivý 

konec zlé postavy za naplnění dětské touhy po spravedlnosti a zvláště přiměřené pak je, 

aby se zloduchovi stalo to samé, co chystal pro hrdiny příběhu (typickým příklad je ona 

dříve zmíněná čarodějnice ve vlastní peci). Z mé zkušenosti s dětmi předškolního a 

mladšího školního věku mohu přisvědčit, že děti často naopak brutální konce zlých postav 

po vypravěči přímo vyžadují a nezdají se jimi být nijak traumatizovány.  

Velice drsně může také působit trest za neuvážený čin hlavního hrdiny, jedná se však 

zpravidla jen o přechodný stav. Například princ v pohádce Locika spadne z věže a trny mu 

vypíchnou oči, protože se s Locikou scházel za zády čarodějnice, která se o ni stará. Na 

konci pohádky mu ale Locičiny slzy zrak vrátí. Příběh o Locice je zajímavý i z dalšího 

důvodu – čarodějnice, která dívku vězní, není na konci nijak potrestána. Důvodem je to, že 

měla na Lociku právo (její otec jí dívku přislíbil). Je tedy možné shrnout, že pohádky se 

vždy snaží o to, aby všechny činy v nich vykonané vyvolaly adekvátní odezvu. 

2.6 Šťastný konec 

Hohr (2013) specifikuje pohádku jako příběh, jehož účelem je probouzet v lidech naději a 

lásku k životu. Nabízí symbolický návod na to, jak by její čtenář či posluchač mohl řešit 

problémy v reálném životě. Nedílným prostředkem k tomu, aby příběh mohl vzbudit 

naději, je jeho šťastné zakončení. Veškeré útrapy, kterými postavy procházely, se zdají být 

ve srovnání s odměnou nicotné. Konce pohádek se mohou překrývat s výše zmíněným 

odchodem z fantazijního světa, například tradiční větou „a žili šťastně až do smrti“.  

Bahbouh (2013) ve svém článku Bylo nebylo uvádí, že víra ve šťastný konec člověku 

pomáhá lépe si užívat to, co konci předchází. Závěry pohádek přirovnává k Seligmanově 

koncepci naučeného optimismu. Seligman (2013) tvrdí, že rozdíl mezi pesimismem a 
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optimismem spočívá v tom, jak člověk chápe špatné zážitky. Buď je bere jako trvalý stav, 

se kterým se nedá nic dělat, anebo jen jako přechodné události, které se dají časem změnit. 

Esencí pesimismu je víra, že je člověk bezmocný a nemůže změnit svůj osud. Podle 

Seligmana sklony k naději nejvíce disponují právě děti, avšak tuto dispozici mohou velice 

snadno poškodit zejména rodiče a učitelé neopatrnými zásahy a předáním svého 

pesimistického pohledu na věc. Pokud je tomu skutečně tak, mohlo by vyprávění pohádek 

sloužit jako pomůcka k naučení životního optimismu, protože pohádky vysílají právě toto 

poselství – že pokud se bude hrdina snažit něco změnit, bude nakonec odměněn a každá 

jeho starost jednou pomine. 

Pokud přijmeme šťastný konec jako jeden z určujících znaků klasické pohádky, je třeba 

zmínit, že některé příběhy, považované za klasické pohádky jimi vůbec nejsou. Jako 

příklad můžeme uvést Andersenovo Děvčátko se sirkami a Malou mořskou vílu. Ani jedna 

z nich nekončí šťastně. Benediktsdóttir (2014) píše, že iluze štěstí ve smrti Děvčátka se 

sirkami rozhodně není důstojnou odměnou za její snažení, k čemuž by mělo v pohádkách 

docházet. 

2.7 Nemá manifestní poselství, nenařizuje 

Podle Hohra (2013) pohádky neučí, ale lidé se z nich sami učit mohou. Pohádkové příběhy 

nazývá nositeli důležitých hodnot a pravidel. Dokáží předat čtenářům abstraktní koncepty 

morálních ideálů, jako jsou například spravedlnost, přátelství a sounáležitost. Důležité však 

je, že je předává pomocí příběhu, a nikoliv pomocí nařizování. Pohádka vypráví příběh o 

důsledcích neuvážených činů. Neříká „nechoď sama do lesa a nevěř cizím“, ale ukazuje zlé 

vlky, číhající v lese. Přijde mi zajímavé, že v dnešní době se podobnými principy řídí 

programy primární prevence rizikového chování pro děti a mládež – snaží se nezakazovat a 

nestrašit, ale seznámit cílovou skupinu s následky rizikového chování. 

Bettelheim (2000) píše, že pokud někdo dopodrobna vysvětlí dítěti význam pohádky, 

příběh je pro něj znehodnocen. Dobré pohádkové příběhy podle něj dávají smysl na mnoha 

rovinách a vždy záleží na konkrétním dítěti, co přesně přijme za své a co mu může pomoci. 

V každém vývojovém období člověk jinak prožívá své životní události, disponuje jinými 

zkušenostmi a jsou pro něj nejpalčivější jiné problémy. Právě díky tomu, že pohádky by 

neměly být podány s výkladem, co mají přesně znamenat, mohou být přínosné pro jedince 

v každém z jeho životních období. Jako příklad doslovného a moralizujícího převyprávění 
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příběhů lze uvést dílo Perraultovo (2015). Ve svém převyprávění pohádkových příběhů 

z roku 1697 francouzský spisovatel ke každému z nich připojuje veršované ponaučení, ve 

kterém přímo popíše, co si čtenář či posluchač má odnést. Také velice názorně mění děj, 

aby směřoval přímo k jeho ponaučení – nepovedlo se mi například najít jinou verzi 

Červené Karkulky, ve které by se holčička nejprve svlékla, pak si lehla k vlkovi do postele, 

a pak se ho ptala, proč má tak velké ruce. Odpověď na tuto otázku je v Perraultově podání 

„abych tě mohla obejmout“. 

Pokud by se ale pohádky snažily přesně popsat nebezpečí, které hrozí například dívkám od 

sexuálních násilníků (jako v Perraultově Karkulce), stavěly by se tím na roveň dalších 

zákazů a omezení, jichž má dítě ze svého pohledu v mládí až příliš. Myslím si tedy, že je 

lépe, když pohádkové příběhy předávají své poselství méně nápadně a více obecně, aby 

posluchačova představivost mohla dodat osobní význam. 

2.8 Způsob předání 

V předešlých kapitolách se v mé práci střídaly výrazy „čtenář“, „ten, komu je pohádka 

vyprávěna“ či „posluchač“. Způsob předání není podle mého tak důležitým znakem 

pohádkových příběhů jako výše zmíněné, ale přesto je podstatné ho zmínit. Je jisté, že 

příjemce příběhu se k němu může dostat mnoha způsoby. Nejklasičtějším ale stále zůstává 

vyprávění blízkou osobou v bezpečném prostředí, i díky tomu, že takto se pohádky po 

staletí vyvíjely (von Franz, 2015). 

Lze namítnout, že pokud si někdo čte pohádku sám, může nejlépe přijmout to, co mu 

nabízí. Vypravěč může něco opomenout, případně svým tónem hlasu či volenými slovy 

připomenout posluchači někoho, kdo se k pohádce nehodí (např. hlas, kterým vypravěč 

mluví za princeznu, může evokovat dítěti neoblíbenou spolužačku z mateřské školy). 

Posluchač si však, zejména v předškolním věku, kdy jsou důležité, zpravidla neumí 

pohádky plynule přečíst. Osobní vyprávění také dává příběhu mnohem větší flexibilitu a 

možnost přizpůsobit ho na míru dítěti. Je možné například zrychlit vyprávění, když je dítě 

unavené, omezit napínavé scény, když se bojí, případně rozvinout popisy toho, o co má 

zájem (jako trochu stereotypní příklad lze uvést šaty princezny pro dívku či boj s drakem 

pro chlapce). Pro tento úkol jsou ideální rodiče, kteří by měli být vyladěni na kognitivní 

úroveň a zájmy svého dítěte (Šulová, 2010). Vyprávění a poslouchání příběhů pouto mezi 

osobami, které se ho účastní. Pro dítě se mohou večerní pohádkové „seance“ stát místem, 
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kde se mu rodič naplno věnuje a nemá na práci nic jiného. Vždy ale zajisté záleží na tom, 

kolik času a pozornosti jsou rodiče ochotni dítěti dát. 

Kušlová (2012) uvádí, že při své výzkumné činnosti zjistila, že děti mají rády všechny 

verze pohádek – vyprávěné, divadelní i filmové. U divadelní a filmové verze je ale nejvíce 

zaujaly kostýmy, barvitost a legrační děj. Pokud jim však byl příběh vyprávěn, dokázaly ho 

samy zpětně popsat s mnohými detaily, které si zčásti samy vymyslely. Nechci tvrdit, že 

když se děti baví, nic jim to nepřináší, spíše naopak. Ale myslím si, že aby byly zachovány 

všechny z výše zmíněných výhod pohádek pro rozvoj dětí, nejvhodnějším způsobem, jak je 

předat, je osobní vyprávění. 
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3. Charakteristika moderních pohádek 

Vymezení pojmu „moderní pohádka“ je velice složité. Rozhodl jsem se do práce 

nezahrnout všechny příběhy pro děti, ale jen ty, které se přímo pohádkami nazývají, 

případně staví klasické pohádkové schéma do moderních kulis. Specifikem moderní doby 

je také již dříve zmíněná možnost nového podání pohádek pomocí médií – televize, 

počítačových her a podobně. Myslím, že je zapotřebí je v mé práci zmínit, zejména kvůli 

tomu, že se dnes dostanou k širšímu dětskému publiku než nové pohádkové knihy. 

Účelem této práce není vytvořit vyčerpávající a úplnou kategorizaci moderních pohádek, 

ale spíše popsat několik pohledů, ze kterých lze na tyto příběhy nahlížet. 

3.1 Adaptace klasických pohádek 

Jednu ze skupin moderních pohádek tvoří adaptace klasických, vyprávěných schémat, ke 

kterým autor připojí vlastní interpretaci či dovětek. Typickým příkladem je již zmíněný 

Perrault (2015) a jeho pohádky ze 17. století s ponaučením. Každý ze známých sběratelů 

lidových pohádek, (bratři Grimmové, Erben, Němcová a další) do svého podání vnesl svůj 

vlastní specifický náhled (Horák 1960).  

Další verze klasických příběhů však můžeme najít i v současnosti. Velký prostor je 

zejména pro filmové adaptace, kterých je mnoho, a v posledních letech jsou divácky 

oblíbené. Od svých předloh se v různé míře odlišují. Rozdíly se mohou vyskytnout 

v celkové stylizaci příběhu – příkladem jsou dvě filmové adaptace jedné pohádky z roku 

2012. Zatímco Mirror Mirror (Sněhurka) režiséra Singha se drží komediálnější roviny a 

obrazové opulentnosti, Sandersova Snow White and the Huntsman (Sněhurka a lovec) 

nabízí vizuální stránku drsného středověku, i naturalističtější příběh, na jehož konci 

Sněhurka střetne se zlou královnou v souboji. Obě podání ale dodržují pohádková 

„pravidla“ včetně šťastného konce. Další ukázkou adaptace, tentokrát s pozměněným 

příběhem, může být Tangled (Na vlásku), film společnosti Disney z roku 2010, natočený 

na motivy klasické Grimmovské Lociky. Tyto dva příběhy budou podrobněji srovnány 

v další části práce. 
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3.2 Využití pohádkových postav v novém příběhu 

Další skupinou moderních pohádek jsou ty, které si z klasických pohádkových příběhů 

půjčují hrdiny a nechávají je prožívat zcela nové příběhy. Často jsou umístěny do jiného 

místa a času. Oblíbenou variantou posledních let je přesídlení pohádkových postav do 

našeho, reálného světa. Například Mikulka (2013) ve svém Pravdivém příběhu o Sněhurce 

mění Sněhurčinu bledou pleť na nevýhodu, protože nemůže vyjít bez slunečníku ven. 

V příběhu se nevyskytuje žádná zlá královna, která by chtěla Sněhurčino štěstí překazit. 

Trpaslíci pak zde vystupují jako děti z mateřské školy, o které se má hrdinka starat jako 

kuchařka – zajímavé je, že podobný pohled na vztah Sněhurky a trpaslíků vztažený na 

reálný svět popisuje i Bahbouh (2013). Šťastný konec se pak objevuje v podobě černocha, 

se kterým má Sněhurka děti, které se již mohou opalovat bez nebezpečí. 

Specifickým druhem tohoto vypravěčského postupu je kombinování příběhů mnoha 

pohádkových postav dohromady a popisování toho, co se dělo po známém „žili šťastně až 

do smrti“. Jako příklady pak lze jmenovat seriál Once upon a time (Bylo nebylo), 

komiksovou sérii Fables (Mýty) (Willingham, 2008), případně muzikál Into the woods 

(Čarovný les), který se v roce 2014 dočkal i filmového zpracování.  Pro všechny tyto 

příběhy je příznačné, že pohádkové postavy vystupují ze symbolické roviny a stávají se 

charaktery z „masa a kostí“ – jsou lépe psychologicky prokresleny, ale ztrácejí na své 

obecnosti, díky které se s nimi může čtenář či divák ztotožnit. Navíc hrdinové ve výše 

zmíněných příbězích řeší mnohem „dospělejší“ konflikty, včetně vzájemných intimních 

vztahů (což je změna oproti klasickým pohádkám, kde nejsexuálnější zjevný kontakt 

představuje polibek). Málokterá postava také zůstává buď jasně dobrá či jasně zlá. Žánrové 

standarty z výše zmíněných převrací nejvíce Willingham, když nechává zlého vlka 

z Karkulky stát se ochráncem ostatních pohádkových postav a mimo jiné popisuje, jaké by 

to asi bylo, kdyby krásný princ, který vysvobodil Sněhurku, Popelku a Šípkovou Růženku, 

byl jedna a ta samá, poněkud promiskuitní, osoba. 

Myslím, že tyto příběhy mohou být zajímavé pro dospělé, a že jsou určeny právě pro ně. 

Ale myslím, že děti předškolního věku by pro svou složitost jednak nezaujaly, za druhé 

zmátly kvůli časté morální ambivalenci svých hrdinů.  
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3.3 Moderní autorská pohádka 

Podle Kušlové (2012) jsou autorské pohádky díla s jedním tvůrcem, který je psal přímo pro 

děti a nevycházel z folklóru. Odrážejí společenské klima doby svého vzniku, etická 

dilemata, kterými se veřejnost v době jejich vzniku zabývá, i technologický pokrok. Jako 

první světový spisovatel autorských pohádek bývá označován Andersen, který čerpal jak 

ze své vlastní zkušenosti, tak reagoval na dobové sociální problémy. Dalšími světovými 

pohádkáři byli například Wilde (2007), jehož příběhy jako je Šťastný princ jsou ale také 

spíše temnějšího rázu, nebo Carroll (2010), který nechává v Alence v říši divů prožívat 

dívku z reálného světa pohádková dobrodružství.  

Podle Vařejkové (1998) má dlouholetou tradici a vysokou úroveň i česká autorská 

pohádka, zejména díky autorům, jako je Čapek, Macourek, Svěrák, a další. V dílech našich 

autorů lze vysledovat dva hlavní proudy. Prvním je pohádka často odehrávající se 

v reálném světě, založená na často nesmyslném, ale vtipném jazyku, humoru a slovních 

hříčkách. Druhý proud pak představuje texty o vážnějších tématech, poeticky psané. 

V posledních letech vzniká i mnoho filmových autorských pohádek, které se drží schémat 

klasických pohádkových příběhů zpravidla více, než ty psané. Jedná se například o 

štědrovečerní televizní pohádky – z roku 2015 to jsou příběhy Svatojánský věneček či 

Korunní princ, které oba odpovídají charakteristice klasických pohádek, ale jejich režiséři 

Strach a Janák je doplnili humorem, směřovaným spíše na rodiče dětských diváků. 

3.4 Shrnutí 

Vypočíst všechna specifika toho, jak se pohádky v moderním světě proměňují, je 

v podstatě nemožné. Pokud bychom zákonitosti klasických pohádek aplikovali do 

důsledků, zjistíme, že jejich struktuře odpovídají mnohé další příběhy, pevně zakotvené 

v popkultuře, jako je například původní trilogie filmové ságy Star Wars (Hvězdné Války) 

režiéra Lucase – její proslavený úvod „kdysi dávno v předaleké galaxii“ je variantou onoho 

známého dříve zmíněného „za sedmero lesy a sedmero řekami“. 

Kloním se tedy k názoru Bettelheima (2000), von Franz (2015) a mnohých dalších 

psychologů – totiž že pohádky v sobě mají něco, čím nás stále oslovují a fascinují, a že 

bychom měli věnovat pečlivou pozornost tomu, jaké pohádky svým dětem budeme 

vypravovat. 
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4. Ukázkové srovnání moderního a klasického podání pohádky 

Pro praktický příklad toho, jak se může změnit pohádkový příběh, ústně předávaný a 

zaznamenaný sběrateli lidových pohádek, jsem si vybral Lociku bratří Grimmů. Jedná se o 

jeden z nejklasičtějších příběhů, kterým se dostalo několikerého zpracování jak v literární, 

tak i ve filmové tvorbě. Do kontrastu k Locice pak postavím Na vlásku, moderní adaptaci 

jejího příběhu. Na vlásku se dočkalo velké popularity zejména ve své filmové verzi, ale pro 

účely srovnání se budu řídit knižní podobou příběhu, který lze nalézt v přílohách práce. 

Pokud bych chtěl najít co největší kontrast mezi moderní a klasickou pohádkou, zvolil 

bych si jiné moderní dílo – mnohé z moderních „pohádek“ nedodržují téměř žádné prvky 

z mnou vytvořené charakteristiky pohádky. Na příkladu Na vlásku chci však ilustrovat, jak 

se mění v čase klasická pohádka v moderní. 

Při porovnávání obou pohádek se budu řídit osnovou vytyčenou výše v části 

Charakteristika klasických pohádek, s výjimkou způsobu vzniku a způsobu předání 

pohádky, které nejsou předmětem poměřování dvou textů. Cílem této kapitoly je 

prozkoumat rozdíly a společné prvky obou verzí a popsat několik možných důvodů jejich 

odlišností. 

4.1 Čas a prostor 

Oba příběhy se drží svého vlastního světa, vymezeného na začátku a na konci vyprávění 

variacemi na klasické fráze. Locika je ohraničena větami „Byl jednou muž a žena…“ a 

„…a žili společně šťastně a spokojeně až do konce svých dnů.“. Na vlásku pak „Kdysi 

dávno v jedné vzdálené zemi…“ a „…a žijí spolu šťastně až dodnes.“ Formulace v obou 

příbězích se liší, avšak smysl zůstává stejný – přemístit se do jiného místa, než je běžný 

svět, kde je možné dát prostor fantazii a na konci ubezpečit posluchače či čtenáře o 

šťastném konci. V obou příbězích se vyskytují kouzelné prvky, které je jasně oddělují od 

našeho světa, kromě nadpřirozených Locičiných vlasů je to i magická uzdravující moc 

jejich slz, které prolije kvůli milovanému muži. 

4.2 Hrdinové 

Postavy v Locice zůstávají v podstatě anonymní, což usnadňuje identifikaci s nimi. I titulní 

představitelka má jméno jen podle rostliny, kterou jedla její matka, ostatní postavy jsou 

pak popsány jen svými rolemi – čarodějka, princ, atd… V Na vlásku dostávají jména i 
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ostatní postavy – čarodějnice Gothel, zloděj Flynn, a podobně. Ani jméno Locika už zde 

nemá významový rámec (o salátu z lociky nepadne ani slovo), ale slouží jen jako vlastní 

jméno. Specifické je i to, že v Na vlásku není jednoznačně určeno, který ze 

dvou protagonistů je hlavním hrdinou. Záměrem pravděpodobně je, aby byl příběh 

populárnější i mezi chlapeckými diváky, kteří by se jinak o pohádku o princezně 

nezajímali tolik – tato změna se jasně odráží i ve změněném názvu příběhu. 

Zajímavým rozdílem obou verzí jsou prohozené sociální role obou postav – v Na vlásku se 

z Lociky stává princezna a z prince naopak zloděj. Princezna se také chová o mnoho 

aktivněji než v původním příběhu – místo toho, aby ve věži čekala na noční princovy 

návštěvy, sama přímo donutí muže, aby ji z věže odvedl tam, kam chce ona. Lze se jen 

dohadovat, čím je tato změna způsobena, ale myslím si, že moderní pohádky reflektují 

kulturní posun, ke kterému v naší společnosti postupně dochází – snahu o rovné šance 

mužů a žen. Ísleifsdóttir (2013) uvádí Lociku z Na vlásku jako jednu 

z nejemancipovanějších pohádkových princezen. Zároveň však také vyčítá pohádkám, že 

jsou v nich ženy zobrazovány jen jako mladé krásné a tedy dobré, nebo jako ošklivé 

stařeny a tudíž zlé. 

Ke změně dochází i ve věku hrdinky – princův/zlodějův věk není specifikován ani 

v jednom z příběhů, ale v Locice je titulní postavě dvanáct let, když se poprvé setká 

s princem, kdežto v Na vlásku je princezně osmnáct. Domnívám se, že tento rozdíl je 

způsoben jiným nazíráním naší doby a časů bratří Grimmů na to, kdy je dívka dospělá a 

schopna založit s mužem vlastní rodinu. 

4.3 Dobro, zlo a následky 

V původním příběhu je dodrženo to, že za každý nemorální čin nese jeho pachatel 

následky – za ukradenou rostlinu přijdou rodiče o dítě, princ o oči proto, že se s Locikou 

scházel za zády čarodějky a čarodějka přijde o Lociku právě proto, že ji chtěla ukrýt před 

celým světem. V Na vlásku se z čarodějnice Gothel stává čistě záporná postava, v ještě 

klasičtějším duchu, než v předloze. V pohádce je přímo popsaná jako „zlá a sobecká“. 

Princeznu nezíská právem, ale unese ji, a hrdinu chce nechat přímo zabít. Zlým úmyslům 

Gothel odpovídá i její konec – zemře a rozpadne se na prach. 
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Největší změna se ale týká postavy Flynna. Na počátku příběhu je zlodějem, který bez 

váhání opustí své zlodějské kumpány jen proto, aby se nemusel dělit. Na rozdíl od prince 

z původní pohádky se do Lociky nezamiluje hned, ale až po společně prožitém 

dobrodružství. Flynnův charakter se během pohádky změní – na začátku myslí jen sám na 

sebe a na vlastní prospěch, ale na konci je schopen obětovat svůj vlastní život proto, aby 

byla Locika volná. Tato změna je v souladu s tím, co tvrdí Poskierová (2009), totiž že 

teprve překonání špatné vlastnosti hrdiny (Flynnovo sobectví) vede ke šťastnému konci. 

Na vlásku však v jednom případě opouští klasický pohádkový model, že každý čin nese 

své následky. Flynnova krádež královské koruny na začátku příběhu nikdy není potrestána. 

Roli hloupých záporných postav zde přebírají královské stráže, které jsou v podstatě 

v právu. Přesto je Flynn několikrát přelstí a přemůže. Vyvázne bez následků, ačkoliv jeho 

zlodějští kumpáni jsou v závěru pohádky za stejný trestný čin zavřeni do vězení. Tímto se 

Na vlásku dle mého odchyluje od pohádkového schématu nejvíce – ukazuje, že trest po 

krádeži nenásleduje pro každého, a lze se mu vyhnout. Pozitivně však vyznívá vývoj 

postavy Flynna. Nejprve mu jde jen o to uzmout poklad a nemuset se s nikým dělit, později 

se však ukradeného bohatství vzdá, protože láska je mu cennější. 

4.4 Šťastný konec bez příkazů 

Obě verze pohádky dodržují pravidlo šťastného konce, ač se k němu dostávají různými 

způsoby. V Locice bratří Grimmů se princ s Locikou setkají po dlouhém bloudění a 

strádání, dívčiny slzy vyléčí jeho slepotu a princ si ji odvede do svého království. Locice se 

také během čekání na prince narodí dvě děti. Bettelheim (2000) však uvádí, že slouží 

v příběhu jen jako symbol pouta mezi odloučenými milenci a jejich lásky, protože starosti 

o vlastní potomky nepatří k tomu, co řeší děti předškolního věku, jež jsou hlavní cílovou 

skupinou pohádek. V Na vlásku se vydává Flynn zachránit princeznu, avšak nakonec ona 

zachraňuje jeho, stejně jako předtím díky kouzelným léčivým slzám. Nakonec přivede do 

svého království Locika Flynna – znovu se jedná o větší aktivitu a cílevědomost hrdinky, 

než je charakteristické pro klasické pohádky. Úplný závěr obou příběhů ale nenechává 

čtenáře na pochybách a povzbuzuje ho ve víře v dobré konce – „a žili šťastně…“ 

Ani jedna z pohádek neobsahuje přímý příkaz nebo radu, jak se má člověk chovat. Působí 

na posluchače čistě vyprávěním příběhu a tím, jaké odměny či trestu se dočkají postavy za 
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své činy. Jedinou výjimkou je výše zmíněný konflikt Flynna s královskou spravedlností 

v Na vlásku. 

4.5 Shrnutí 

Mezi oběma pohádkami lze najít i další rozdíly – v Locice se neobjevuje přímá řeč, Na 

vlásku zase přidává mnoho prvků, které v původní pohádce nejsou. Celý příběh přidává na 

akci, objevují se zde šermířské scény, útěk z vězení i honičky s pronásledovateli. Osobně 

se domnívám, že se z hlediska vyprávění nejedná o odlišný záměr, než je princovo 

bloudění po poušti z původní Lociky. Jde o útrapy, které je třeba překonat, než šťastný 

konec přijde. Jak uvádí Bahbouh (2013), bez překážek na cestě by pohádkový konec nebyl 

možný. Změna v podobě překážek v nové verzi pohádky je dle mého zapříčiněna změnou 

cílové skupiny. Děti předškolního věku v dnešní době jsou zvyklé zpracovávat mnohem 

větší množství podnětů najednou, jsou zvyklé věnovat svou pozornost během krátkého 

času více věcem a mají mnohem více možností, co dělat kromě poslouchání pohádek. Od 

toho se odvíjí i vývoj moderní pohádky směrem k vyšší míře akce a menšímu objemu 

popisného vyprávění. 

Dalším prvkem, přidaným do Na vlásku je velký počet vedlejších postav, ať už se jedná o 

bezejmenné stráže či lotry, nebo pojmenované bratry Přerazilovy či koně Maxima. 

V případě zvířecích společníků se jedná o klasický vyprávěcí postup společnosti Disney. 

Kromě toho mě však zaujalo i to, že von Franz (2015) popisuje koně v pohádkách jako 

symbol pro nevědomé libido, část psychické síly jedince, kterou je třeba zkrotit a 

integrovat, což v podstatě odpovídá vztahu Flynna a koně Maxima v Na vlásku – nejprve 

jsou postaveni proti sobě, ale na konci Maximus Flynnovi pomáhá svou silou a rychlostí 

utéct z vězení a dostat se včas za princeznou. 
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5. Výzkumná část práce 

5.1 Cíle a východiska výzkumu 

Téma pohádek je s vývojem nejen předškolních dětí podle mnoha odborníků nerozdělitelně 

propojeno. Většina autorů, na které jsem při psaní této práce narazil, však to, že pohádky 

pomáhají dobrému psychickému vývoji jedince, pouze automaticky předpokládá. I 

analytičtí psychologové, na jejichž pracích je založena teoretická část, velmi často uvádějí 

jako absolutní tvrzení své domněnky, zřídka podložené vědeckými metodami. Jde 

například o mnohokrát citovaného Bettelheima (2000), který tvrdí, že dítěti nejvíce 

prospívá pohádka, kterou chce slyšet znovu a po prvním poslechu několikrát opakovat. Ve 

své práci však nevychází z žádného výzkumu, pouze popisuje několik kazuistik a vychází 

ze své vlastní zkušenosti. Nechci zpochybňovat přínos kazuistik, ani informace, které 

plynou z dlouholeté praktické práce odborníků s dětmi předškolního věku. Myslím si však, 

že právě v této dlouhodobé práci mohou odborníci přistupovat k tématu pouze ze svého 

zavedeného pohledu, vybírat si kazuistiky, které mu vyhovují, a ostatní, ač třeba zajímavé, 

jevy pomíjet. 

Ve svém návrhu výzkumného designu jsem se chtěl původně odrazit od Bettelheimovy 

(2000) práce a vytvořit experiment, v němž by byla poměřována oblíbenost moderních a 

klasických pohádek u dětí předškolního věku. Ve světle úskalí, popsaných výše, jsem se 

však rozhodl, že před případným výzkumem za pomocí kvantitativních metod je zapotřebí 

spojitost moderních a klasických pohádek a jejich možného působení na psychický vývoj 

dětí předškolního věku nejprve prozkoumat pomocí metod kvalitativních – což je cílem 

mého výzkumného designu. Teprve až bude toto téma zmapováno natolik, aby bylo možno 

na základě sebraných dat vytvořit hypotézy, je možné přistoupit k využití kvantitativních 

metod. 

5.2 Výzkumný vzorek 

Vzhledem k popsaným skutečnostem jsem se rozhodl do vzorku osob, se kterými budou 

vedeny polostrukturované rozhovory, zahrnout tři skupiny, které mají specifické 

zkušenosti i znalosti ohledně dětí předškolního věku (cílové skupiny pohádek).  První 

skupinou jsou rodiče, kteří mají v současné době jedno či více dětí ve věku 3 – 6 let. 

Druhou učitelé či učitelky v mateřských školách, kteří s těmito dětmi denně pracují. Třetí 
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pak psychologové se zaměřením na vývojovou psychologii či přímo pracující 

s předškoláky. Pokud budou s výpovědí souhlasit oba rodiče některého dítěte, budou s nimi 

vedeny rozhovory individuálně, z důvodu toho, aby přítomností jednoho z nich nedošlo ke 

zkreslení výpovědi druhého. Myslím si, že každá z těchto skupin má k tématu výzkumu co 

říct a každá z nich současně téma vnímá z mírně odlišné perspektivy. Pro tři skupiny jsem 

se rozhodl také kvůli triangulaci získaných dat, kterou Adami a Kiger (2005) považují za 

výhodnou pro získání celistvého pohledu na danou problematiku. Triangulace dat snižuje 

pravděpodobnost toho, že by se výzkum zaměřil příliš úzce a opomněl některé důležité 

skutečnosti. V mém návrhu také slouží k tomu, aby bylo možné získané informace od tří 

skupin porovnat mezi sebou a zjistit, nakolik se skupiny respondentů shodují či spolu 

nesouhlasí. 

Pro účely své práce jsem zvažoval vytvoření tří verzí otázek, pro každou z výše zmíněných 

skupin jednu. Rozhodl jsem se však, že jedna základní struktura rozhovoru pro můj 

výzkum stačí, zejména proto, že využívám polostrukturovaného rozhovoru a mohu tedy 

přizpůsobit otázky respondentovi, případně volit doplňující otázky podle jeho zkušeností. 

Jedinou změnou v základní struktuře rozhovoru tedy bude obměňování slov „výchova“ a 

„práce s dětmi“, podle toho, zda se bude jednat o rodiče či psychology a učitele. 

Výběr respondentů bude probíhat náhodně, v případě učitelů v mateřských školách a 

rodičů pomocí výběru vícestupňového. Podle dostupných dat budou pro účely výzkumu 

sestaveny seznamy mateřských škol a psychologů s magisterským a vyšším vzděláním na 

území města Prahy. V prvním kroku budou náhodně vybrány mateřské školy ze seznamu, 

které budou oficiálně osloveny s prosbou o pomoc při realizaci výzkumu. Pokud 

s participací na výzkumu svolí, budou z jejich zaměstnanců a rodičů jejich dětí pomocí 

generátoru náhodných čísel vybráni ti, kteří budou osloveni pro realizaci rozhovorů. Je 

nutné předpokládat, že zdaleka ne všichni lidé, kteří budou požádáni o spolupráci, k ní také 

svolí. Podle Dismana (2000) je běžné, že na prosbu o spolupráci s výzkumem odpoví 

kladně méně než polovina oslovených. Aby bylo tedy s větší pravděpodobností dosaženo 

požadovaného počtu respondentů, bude jich osloveno z každé skupiny 30, tedy trojnásobný 

počet, než výzkumný design požaduje.  

Ohledně celkového počtu respondentů jsem se přiklonil k názoru Wilmotové (2005), totiž 

že pro výzkum založený na individuálních rozhovorech je dostačující cca. 20 – 50 
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respondentů. Můj výzkum se tedy uskuteční celkem na 30 osobách, po 10 z každé z výše 

zmíněných skupin. Jsem si vědom toho, že by bylo možné tento přístup ještě vylepšit tím, 

že by se data sbírala, dokud by nebylo dosaženo saturace. Vzhledem k časové náročnosti 

polostrukturovaných rozhovorů jsem se však rozhodl klást důraz na praktickou 

realizovatelnost výzkumu i s rizikem toho, že neobsáhnu téma stoprocentně. Ze stejného 

důvodu také sběr dat proběhne pouze na území Prahy – ač se získaná data mohou lišit od 

dat, které bych získal například na Moravě, či v menších městech nebo vesnicích, mým 

předpokladem je, že odlišnosti by nebyly natolik zásadní. Proto nebudu drasticky zvyšovat 

časovou i finanční náročnost celého výzkumu a zůstanu pouze na snadno dosažitelném 

území Prahy. 

5.3 Metody 

Pro svou práci jsem zvolil metodu rozhovoru s odborníky. Rozhodl jsem se, že 

nejvýhodnějším druhem rozhovoru pro můj výzkumný design bude polostrukturovaný 

rozhovor pomocí návodu (Hendl, 2012). Umožňuje současně srovnávání výpovědi 

dotazovaných na stejná témata, i pokládání doplňujících otázek, pokud se během 

rozhovoru otevře některé z témat, se kterými jsem při přípravách otázek nepočítal. Hendl 

(2012) také tvrdí, že tento druh dotazování dává tazateli nejlepší možnost práce s časem 

k provedení interview. Dalším z důvodů, proč jsem se rozhodl pro rozhovor, namísto 

dotazníků, které by mi umožnily obsáhnout větší výzkumný vzorek za kratší čas, bylo to, 

že u rozhovorů ve srovnání s dotazníky téměř nehrozí riziko toho, že by jej respondent 

v průběhu přerušil a odmítl dále vypovídat (Disman, 2000). Myslím si také, že pohádky 

jsou jedním z témat, která se mohou dotýkat osobního života a citového prožívání tázaných 

osob. A jsem toho názoru, že při rozhovorech s dostatečně empatickým tazatelem je větší 

šance tato témata informačně vytěžit, než by byla při průzkumu dotazníkovou formou. 

Rozhovory se všemi dotazovanými osobami budou nahrávány a následně přepsány do 

elektronické podoby. Domnívám se, že v případě ne polostrukturovaného rozhovoru se 

jedná o vhodnější způsob záznamu, než psaní si poznámek – jednak nepůsobí rušivě, za 

druhé snižuje pravděpodobnost, že tazatel opomine zaznamenat některou z důležitých, ale 

krátce zmíněných informací. 
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5.3.1 Návrh struktury rozhovoru 

Na následujících řádcích podrobněji rozeberu strukturu navrhovaného rozhovoru 

s odborníky. U přiložených otázek stručně nastíním, proč jsem se je do svého výzkumu 

rozhodl zařadit a případně také na co bych se při jejich pokládání soustředil či čeho se 

snažil vyvarovat. Struktura mnou navrženého rozhovoru vychází z obrazu charakteristiky 

klasických a moderních pohádek, který jsem popsal v teoretické části své práce. 

Před provedením samotných strukturovaných rozhovorů s odborníky bude proveden pilotní 

průzkum, který by měly prověřit silné a slabé stránky použité metody. V jeho průběhu 

bude veden rozhovor se zástupci všech tří skupin odborníků na danou problematiku, jejich 

odpovědi však nebudou zaznamenány k ostatním datům. Bude sloužit k ověření toho, zda 

jsou všechny otázky v připraveném rozhovoru postaveny srozumitelně, zda žádná z nich 

nevzbuzuje v dotazovaných osobách negativní emoce nesouvisející s tématem. Průběh 

průzkumu také napoví, zda mají skupiny respondentů k dispozici relevantní informace 

k danému tématu. Dalším cílem pilotního průzkumu je získání zkušeností pro tazatele, jeho 

seznámení s metodou v praxi a případné varování před komplikacemi, které mohou 

v průběhu rozhovoru nastat. 

1) Jaká je vaše zkušenost (pracovní i osobní) s dětmi předškolního věku? 

Tato otázka slouží k zařazení respondenta do jedné ze tří skupin. Dále také k plynulému 

uvedení do tématu, protože odpověď na ni by neměla směřovat do hloubky, ani by neměla 

od dotazované osoby vyžadovat větší duševní úsilí. Úskalím, které tato otázka pomáhá 

objevit, může být situace, kdy bude osoba, oslovená jako psycholog či učitel v mateřské 

školce současně rodičem jednoho či více dětí v předškolním věku. V tom případě je 

zapotřebí upřesnit, že se pro účely rozhovoru primárně jedná o profesní zkušenosti. Otázka 

slouží i k vymezení skupiny, o kterou jde (tedy děti předškolního věku), a je s ní zapotřebí 

zmínit, že kdykoliv budou v následujících otázkách zmíněny děti, jedná se o věkovou 

skupinu 3 – 6 let. 

2) Využíváte ve své práci/výchově dětí pohádky? Pokud ano, jak? 

Druhá otázka mapuje vztah respondenta k pohádkám a jejich praktickému využití. Může 

také napovědět, jak moc bude celý rozhovor informačně výnosný. Lze předpokládat, že 



33 

 

dotazované osoby, které pohádky více využívají, budou schopny podat více informací o 

dané problematice. 

3) Vidíte nějaký specifický přínos pohádek ve výchově dětí/práci s dětmi? 

Velice široká otázka, která má uvést tazatele k hlavnímu tématu rozhovoru. Hendl (2012) 

uvádí, že je vhodné se k tématu, které výzkumníka zajímá, dostat několikrát z více stran. 

Proto je rozhovor konstruován tak, aby se nejprve zabýval problematikou pohádek ve 

výchově/práci s dětmi obecně a poté směřoval více do hloubky a ke konkrétním věcem. Při 

pokládání této otázky je třeba se zaměřit na to, aby dotazované osoby skutečně mluvily o 

pohádkách a ne například o říkadlech či dalších technikách práce s dětmi. 

4) Vidíte ve vyprávění pohádek dětem nějaká úskalí či nebezpečí? 

Celá tato práce se zakládá na myšlenkách odborníků, kteří tvrdí, že pohádky mají na děti 

převážně pozitivní efekt. Pokud se v literatuře některé zmínky o negativním působení 

pohádek na děti objevily, jednalo se spíše o výjimky (Bettelheim, 2000). Přesto však nelze 

automaticky předpokládat, že pohádkové příběhy působí na děti jen pozitivně, či snad že 

toto působení převládá nad negativním. Tato otázka slouží k tomu, aby výzkumná práce 

nepomíjela případné zkušenosti dotazovaných osob s negativním vlivem pohádek na děti. 

5) Je podle vás pro děti důležité, aby se pohádka odehrávala v jiném než našem 

světě? Pokud ano, proč? 

6) Je podle vás pro děti důležité, kdo je hlavním hrdinou pohádky? Pokud ano, 

proč? 

7) Je podle vás pro děti důležité, aby bylo v pohádce jasně vymezené dobro a zlo? 

Pokud ano, proč? 

8) Je podle vás pro děti důležité, aby byly v pohádkách dobré postavy odměněny 

a zlé potrestány? Pokud ano, proč? 

9) Je podle vás pro děti důležité, aby pohádky končily šťastně? Pokud ano, proč? 

10) Měly by podle vás pohádky radit dětem s tím, jak se mají chovat? 

11) Jaké podání pohádek dětem upřednostňujete a proč právě to (video, audio, 

čtení, vyprávění)? 
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Tento blok otázek slouží k prozkoumání toho, které prvky pohádek jsou pro děti 

v předškolním věku nejpodstatnější. Z odpovědí na ně by mělo vyplynout srovnání 

klasických pohádek – tzn. těch, které splňují převážnou většinu či všechny prvky, a 

moderních, které často mnoho z nich pomíjejí. Lze se domnívat, že některé z bodů budou 

mezi tázanými osobami považovány za důležitější, než jiné, a bylo by zajímavé srovnat, 

zda se moderní pohádky drží právě těch označených za důležité, či je opouštějí. Mým 

předpokladem je, že většina respondentů se shodne v odpovědi na otázku č. 9, díky 

všeobecně přijímané spojitosti pohádek a šťastného konce. 

12) Vnímáte nějaký rozdíl mezi klasickými a moderními pohádkami? 

Otázka č. 12 bude u některých dotazovaných pravděpodobně vyžadovat upřesnění toho, 

jak jsou vymezeny pojmy „klasická“ a „moderní“ pohádka. V tom případě bude využito 

vymezení vytvořené v rámci teoretické části práce. Při pokládání této otázky se lze zaměřit 

i na to, zda dotazované osoby vnímají jeden druh pohádek jako vhodnější pro práci s dětmi 

a položit doplňující otázky, které směřují k důvodům tohoto přesvědčení. 

13) Napadá vás ještě něco důležitého k tématu, co by podle vás mělo zaznít? 

Vzhledem k tomu, že tato práce i výzkumný design vychází z určitého omezeného rámce 

znalosti, zkušeností i literatury, je možné, že některé ze zásadních témat, týkajících se 

pohádek a dětí předškolního věku, v ní zůstalo nevytěženo. Otázka č. 13 slouží právě 

k tomu, aby dotazované osoby mohly doplnit i to, co považují za důležité ony samy. Při 

zpracování dat je třeba následně zhodnotit, nakolik se jedná o témata související se 

zaměřením této práce. 

5.3.2 Postup při dotazování 

Po navázání e-mailového kontaktu s dotazovanou osobou a jejím souhlasem 

s uskutečněním rozhovoru bude následovat vzájemná domluva na termínu, způsobu 

zaznamenání výpovědí a na místě setkání. Místa, na kterých se rozhovory budou 

odehrávat, budou vybrána podle přání dotazovaných osob. Vždy však bude dbáno na to, 

aby se jednalo o příjemné prostředí a také na minimalizaci možných rušivých vlivů 

(například nadměrný hluk či přemíra vizuálních vjemů). 
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Samotný rozhovor bude zahájen úvodní částí, ve které budou dotazované osoby stručně 

seznámeny s plánovaným průběhem rozhovoru, jeho účelem, a předpokládaným časem 

jeho trvání. Tato časová dotace bude odhadnuta na základě výše zmíněných pilotních 

rozhovorů.  Tazatel rovněž poskytne prostor na případné dotazy ohledně teoretického 

pozadí výzkumu či upřesnění detailů spolupráce. V této části bude z etických důvodů 

zopakován dotaz, zda dotazovaná osoba souhlasí s tím, že celý rozhovor bude nahráván a 

data následně anonymizována. V případě toho, že tázaný nebude mít žádné doplňující 

otázky či připomínky bude přikročeno k vlastní struktuře rozhovoru, která je navržena 

výše. 

Během celého rozhovoru využije tazatel výhod, které mu zvolená metoda nabízí oproti 

dotazníku a pevně strukturovanému rozhovoru – bude pokládat krátké doplňující otázky 

v případě, že narazí na informačně bohaté téma a pozorovat i nonverbální složku 

komunikace dotazovaných osob. Zohlední případnou únavu či negativní a emotivní reakce 

tázaných, například poskytnutím podpory a ocenění jejich spolupráce na výzkumu. Vedení 

rozhovoru předpokládá tazatelovu schopnost aktivního naslouchání. Tazatel také bude dbát 

na dodržení předem oznámené doby trvání rozhovoru – avšak je přípustné čas, věnovaný 

rozhovoru mírně prodloužit, pokud dotazovaná osoba bude chtít rozvést otázku č. 13 a 

současně tazatele ujistí, že ji nevadí překročení původně domluvené doby. 

Na závěr proběhne případné ošetření výrazných emočních reakcí dotazovaných osob. Při 

tomto tématu výzkumu není podle mého názoru výskyt mnoha problémů v této oblasti 

pravděpodobný, ale přesto musí být tazatel na tuto alternativu připraven. Rozhovor bude 

zakončen poděkováním a nabídnutím zaslání výsledné podoby celé práce. Vzhledem 

k tomu, že všechny osoby vypovídají dobrovolně bez finanční odměny, si myslím, že 

předání výsledků je vhodným prostředkem, jak docenit poskytnutý čas a informace. 

Tazatelem bude v průběhu všech rozhovorů pouze jedna osoba – autor výzkumu. 

Domnívám se, že jde o lepší řešení, než stejnou práci dělit mezi více osob, z hlediska času 

potřebného k zaškolení dalšího tazatele, i z hlediska zohlednění skutečnosti, že každý 

respondent odpovídá různým tazatelům rozdílně (Disman, 2000). 

Při zaznamenávání výpovědí i následné  práci s daty a jejich analýze bude probíhat 

důsledná anonymizace dotazovaných. Každý z nich bude uveden pouze zařazením do 

skupiny odborníků a číselným kódem. Účelem tohoto opatření je v první řadě podílet se na 
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správném zajištění etického rozměru výzkumu. Další výhodu anonymizace dat spatřuji 

v tom, že usnadní tázaným osobám vypovídání o tématech, o kterých by jim jinak mohlo 

být nepříjemné hovořit. 

5.3.3 Zpracování dat 

Veškeré nahrávky, získané v průběhu rozhovorů, budou po shromáždění a zálohování 

přepsány do textové podoby. Tyto přepisy pak budou podrobeny analýze a přiloženy 

k výsledkům výzkumu. Analyzování obsahu rozhovorů bude probíhat pomocí kódování 

dat. Nejprve budou v textu lokalizována zajímavá témata a kritická místa, která budou 

následně tříděna a řazena pod příslušné kódy. Následně budou zváženy interakce 

jednotlivých témat a to, zda je možno je slučovat do širších konceptů či naopak dělat na 

konkrétnější kategorie. Budou popsány vztahy jednotlivých témat mezi sebou, zda spolu 

výpovědi všech tří dotazovaných skupin souhlasí, či zda si v některých věcech protiřečí. 

V závěru postupu pak dojde k integraci poznatků, kdy vyplyne, které kategorie a vztahy 

mezi nimi jsou nejdůležitější. 

Podle Hendla (2012) může výzkumník přistupovat k počáteční fázi – otevřenému kódování 

– s již předem připraveným seznamem předběžných kódů. Lze se domnívat, že jedním 

z hlavních kódů či témat bude pozitivní efekt pohádek na děti předškolního věku a jeho 

vztah k jednotlivým prvkům charakteristiky pohádkových příběhů. Koncept tohoto 

pozitivního efektu bude však vzhledem k jeho šíři a obecnosti pravděpodobně nutné 

rozdělit na několik konkrétnějších a podrobnějších subdimenzí. 

Výsledkem zpracování dat bude popis nejdůležitějších kategorií a zmapování jejich 

vzájemných vztahů. Na tomto teoretickém základě pak bude možné postavit hypotézy, 

které mohou být v následných výzkumech podrobeny experimentálnímu zkoumání. 

5.4 Možné pokračování výzkumu 

Jak je zmíněno výše, polostrukturované rozhovory a jejich následná analýza tvoří pouhý 

začátek práce s tématem působení moderních a klasických pohádek na psychický vývoj 

dítěte. Analýza kvalitativních dat by měla naznačit, zda respondenti vůbec rozeznávají 

rozdíly mezi klasickými a moderními pohádkami a zda vnímají jejich přínos dětem jako 

rozdílný. Lze předpokládat, že ne všechny body charakteristiky pohádkových příběhů 

budou vnímány jako stejně podstatné. 
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Vzhledem k tomu, že v průběhu navrhování výzkumného designu není možné předem 

navrhnout i jeho výsledky, budou následující řádky spíše spekulativního rázu. Pokud by 

byla ze strukturovaných rozhovorů získána odpovídající data ohledně působení moderních 

a klasických pohádek na děti předškolního věku, bylo by však záhodno je experimentálně 

ověřit. Jakýkoliv experiment na toto téma by se potýkal s množstvím překážek. Jednou 

z možných cest by bylo prověřovat oblíbenost náhodně vybraných klasických a moderních 

pohádek u dětí. Dalším způsobem by mohlo být zjišťování, zda a jak často děti 

předškolního věku někdy využívají vzorce chování, převzaté z pohádek, pro řešení nových 

a stresujících situací – příklad tohoto postupu rovněž uvádí Bettelheim (2000). Možné by 

bylo i zkoumat spojitosti vystavení působení pohádek v dětství a celkového well beingu 

jedince. Poslední jmenovaný výzkum by byl však z etických důvodů realizovatelný jen ex 

post. Čelil by i dalším z problémů, kterých se dotýká i tato práce – nakolik je možné 

připsat pozitivní efekt skutečně pohádkám a nakolik je způsoben tím, že se blízcí lidé o 

dítě zajímají, vyprávějí mu příběhy a tráví s ním svůj čas? Tyto otázky zůstávají otevřeny, 

ale podle mne je přínosné, když se o nich dále povede diskuze, jako například v článcích 

Ciglerové (2015) a Golasowské (2015). Vzhledem k tomu, v jaké míře se děti (nejen) 

v předškolním věku setkávají s pohádkami, považuji za správné se zajímat, co jim pohádky 

nabízí, jaký je jejich přínos i rizika. 
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6. Diskuze 

Vzhledem k tomu, že mnou navržený design rozhovorů se neobejde bez sporných bodů a 

úskalí, považuji za potřebné na ně upozornit. Tato kapitola slouží k jejich popisu, objasnění 

a navrhnutí několika možných příčin nepřesností ve výsledcích výzkumu. 

Hned první námitka, kterou lze předložit, se týká opodstatněnosti výzkumu. Naprostá 

většina autorů, s jejichž pracemi jsem se při studiu literatury, týkající se tématu, setkal, 

předpokládá, že pohádky mají na děti pozitivní efekt. Nabízí se otázka, zda je tedy nutné 

toto téma dále prozkoumávat. Myslím si však, že odpovědí je ano, z mnoha důvodů, 

nastíněných v dřívějších částech práce, zejména v části Východiska výzkumu. Připouštím 

ale, že jsem mohl zanedbat některý z důležitých výzkumů na téma působení pohádek na 

děti předškolního věku již při studiu literatury. 

Co se týče samotného výzkumného designu, prvním úskalím je využití vlastnoručně 

vytvořeného rozhovoru. Vzhledem k tomu, že se nejedná o standardizovanou metodu, je 

možné, že jsem při jeho tvorbě pominul některý z prvků, které by přinesly podstatné 

informace. Je rovněž možné, že jsem otázky ve struktuře rozhovoru formuloval nepříliš 

jasně a srozumitelně. Pro snížení výše popsaných rizik je však ve výzkumném návrhu 

přítomen pilotní předvýzkum a rovněž výzkumný návrh poskytuje dle mého názoru 

dostatek prostoru dotazovaným osobám pro to, aby sdělily i doplňující informace. 

Již dříve jsem nastínil některé problémy s náhodným výběrem skupin dotazovaných osob. 

Vzhledem k tomu, že populace Prahy je v mnohém specifická, je možné, že vybrané osoby 

z Prahy poskytnou v rozhovorech jiné informace, než by byly vytěženy například 

v moravských regionech nebo ve vesnicích. Jsem si vědom tohoto rizika, avšak jedná se o 

ústupek praktické realizovatelnosti práce v přiměřeně krátkém čase. Dalším 

předpokládaným specifikem dotazovaných osob je skutečnost, že většina jich bude 

ženského pohlaví – tato domněnka vychází z poměrného zastoupení mužů a žen 

v psychologii a v mateřských školách. Nemyslím si, že je to na škodu, pokud bude 

náhodně zvolený vzorek alespoň rámcově odpovídat zastoupení mužů a žen ve vybraných 

skupinách. Bylo by však vhodné, kdyby byli muži ve vzorku aspoň nějak zastoupeni, 

zejména mezi rodiči, kvůli jejich přístupu k výchově, který se značně liší od toho ženského 

(Šulová, 2010). 
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Dalším specifikem výzkumných vzorků je, že se mohou částečně překrývat mezi sebou – 

psychologové či pedagogové mohou být současně rodiči a vice versa. Tato skutečnost 

nemusí být nutně na škodu, avšak je třeba mít ji na zřeteli. Při praktickém provedení 

výzkumu s ní lze pracovat ujasněním role dotazované osoby před každým z rozhovorů. 

I samotný průběh rozhovorů má mnohá úskalí. Vzhledem k tomu, že celý rozhovor je 

nahráván, je možné, že nahrávání negativně ovlivní množství či charakter získaných 

informací. Myslím si však, že se nejedná o tak citlivé téma, aby docházelo k přílišnému 

zkreslení výpovědí. Získat pravdivé informace také pomůže výše zmiňovaná anonymizace 

výpovědí. Specifikem této práce je i účast pouze jednoho tazatele. Myslím si, že může 

přinést výhody i nevýhody. Mezi výhody lze zařadit například ušetření času, který by byl 

zapotřebí pro seznámení dalších tazatelů s využitou metodou. Dalším přínosem může být 

to, že nedojde ke zkreslení, které ilustruje Disman (2000), když popisuje získání 

rozdílných dat rozdílnými tazateli – mužem a ženou. Zde je nutno poznamenat, že jediným 

tazatelem v tomto návrhu výzkumu je muž, a proto může dojít k tomu, že nevytěží tolik 

informací, jako by se mohla dozvědět za stejných podmínek žena – tazatelka. Mezi 

nevýhody jediného tazatele patří i to, že něco může opomíjet či přehlížet, například proto, 

že vstupuje do výzkumu s určitým záměrem a může mít tendenci si ho pomocí 

doplňujících otázek potvrdit a nebrat ohled na to, když získaná data ukazují jinam. Dalším 

z úskalí může být to, že tazatel může při pozdějších rozhovorech ztrácet pozornost a 

nevěnovat se dotazovaným osobám stejně, jako při prvních rozhovorech. 

Jedním z důvodů, proč mnou vytvořený výzkumný design možná nezíská všechny 

dostupné informace k tématu je, že v něm není zahrnuto opakování rozhovorů, dokud 

nedojde k saturaci dat, což by bylo v tomto případě ideální (Hendl, 2012). Myslím si však, 

že zvolený vzorek celkem 30 dotazovaných osob je dostatečný k tomu, aby zahrnul vše 

důležité a další navyšování počtu tázaných by nebylo přínosné vzhledem k časové 

náročnosti rozhovorů a zpracování dat. 
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Závěr 

Cílem této práce byla psychologická analýza moderních a klasických pohádek a jejich 

následné srovnání mezi sebou. Za využití rozdílných zdrojů se podařilo vytvořit náhled na 

specifické prvky žánru pohádky, kterými jsou uvedení do fantazijního času a prostoru, 

hrdina, do kterého se lze vžít, jasně vymezené dobro a zlo, kde dobro je odměněno a zlo 

potrestáno, tedy šťastný konec. Pohádka je tak svým obsahem důležitým nositelem hodnot 

a pravidel bez nařizování a manifestního poselství Tato bakalářská práce rovněž přináší 

pohled na to, jak mohou tyto specifické prvky v pohádkách přispět psychickému vývoji 

dětí. Jedná se například o učení dětí optimismu skrze koncept šťastných konců, posilování 

jejích víry v to, že dobré činy jsou odměňovány a zlé trestány a v neposlední řadě i o 

předávání morálních hodnot. Součástí práce je také ukázkové srovnání klasické pohádky 

bratří Grimmů Locika a její moderní adaptace Na vlásku, ve kterém se ukazuje, že i 

moderní adaptace mohou dodržovat specifika pohádkového žánru, ačkoliv využívají jiné 

výrazové prostředky k jejich předání dětem. 

Ve druhé části práce byl popsán návrh výzkumného designu, jehož účelem bylo vytvořit 

komplexnější obraz o využití pohádek v souvislosti s výchovou a prací s dětmi 

předškolního věku. Design využívá metodu polostrukturovaných rozhovorů s 30 

odborníky, kteří se zabývají výchovou a prací s dětmi předškolního věku. Otázky 

v rozhovoru vycházejí z literárně přehledové části práce a zaměřují se na jednotlivé 

specifické charakteristiky pohádkových příběhů. 
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Příloha č. 1 – Překlad pohádky Locika z příběhů bratří Grimmů 

Byli jednou muž a žena a ti si již dlouho marně přáli dítě, konečně přišla žena do naděje, že 

milostivý Bůh jejich přání vyplní. Ti lidé měli u domu přístavek a v něm malé okénko, 

které vedlo do líbezné zahrady, kde rostly krásné květiny a byliny; ale ta zahrada byla 

obehnána vysokou zdí a nikdo nemohl dovnitř, neboť patřila jedné čarodějce, která vládla 

velkou mocí, a všichni se jí báli. 

Jednoho dne stála žena u okénka a dívala se do zahrady a tu jí oko padlo na záhon plný 

křehkého salátu; ten vám vypadal tak svěže a lákavě, že na něj dostala velikánskou chuť a 

ta ne a ne odejít. Naopak den ode dne rostla a žena nakonec nemyslela na nic jiného než na 

salát, viditelně hubla a chřadla, až si toho všimnul muž a ptal se jí, co jí schází a ona mu 

řekla o své velké chuti na locikový salát, která ji až k smrti stravuje. Toho se muž polekal, 

viděl, že jeho žena bez salátu umře, a tak nelenil a pod rouškou tmy přelezl zahradní zeď, v 

rychlosti utrhl hrst salátu a přinesl to ženě. Ta si na salátu pochutnala a hned se jí ulevilo. 

Ale dalšího dne byla chuť na salát opět tady a byla trojnásobná, a tak muži nezbylo, než 

aby po setmění vyrazil na zakázané místo. Ale sotva skočil do zahrady, velmi se polekal, 

neboť tam stála čarodějka, která mu se zuřivým pohledem začala spílat do zlodějů. Muž se 

bránil, činil to jen kvůli své ženě, a tak se čarodějka smilovala a darovala mu život, ovšem 

výměnou za to dítě, co se narodí. Co mohl ubohý muž dělat než souhlasit? A když na ženu 

přišla těžká hodinka, objevila se čarodějka a to nejkrásnější dítě pod sluncem, které 

pojmenovala Locikou, odnesla pryč. 

Když bylo Locice dvanáct let, zavřela ji čarodějka do vysoké věže, která stála v hlubokém 

lese. Ta věž neměla žádné schody ani žádné dveře, jen nahoře okénko, a tak když chtěla 

čarodějka Lociku navštívit, musela zavolat a dívka spustila dolů své krásné zlaté vlasy a 

čarodějka po nich vyšplhala nahoru. Jenomže jednoho dne tohle počínání viděl jeden 

královský syn, který k věži zabloudil, protože ho sem přilákal nádherný dívčí zpěv. Už pár 

dní tu věž obcházel a hledal nějaký vchod, až konečně uviděl, jak toho dne přijela 

čarodějka a na její zavolání se dolů snesl z okna věže cop zlatých vlasů a ona po něm jako 

po žebříku vylezla nahoru. 

Následujícího dne, když se stmívalo, přijel princ k věži, na dívku zavolal a vzápětí i jemu 

přiletěl v ústrety zlatý cop. Nejdříve se Locika velmi poděsila, když se nahoře objevil muž, 

neboť ještě nikdy žádného neviděla. Ale princ k ní mile promlouval o jejím zpěvu, kterým 



 

 

si získala jeho srdce a on od té doby nemá žádný klid, musel ji vidět. Tu se Locika přestala 

bát, a když se jí princ nanejvýš vroucně ptal, zda se chce stát jeho ženou, tu si pomyslila, 

že ji možná miluje více než čarodějka a vložila svou ruku do jeho a stala se jeho ženou. A 

pak mu pravila, že s ním rada odejde, ale neví, jak by se odtud oba dostali, měl každý večer 

přinést kus hedvábného provazu, ze kterého splete žebřík a dostane se pak ven. A tak se 

domluvili, že za ní princ bude jezdit každý večer, neboť ve dne ji navštěvuje čarodějka. 

A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. 

Bylo to tajemství a bylo by to tak dál zůstalo, kdyby si jednou Locika neposteskla, že je to 

k divení, ale když nahoru vytahuje čarodějku, zdá se jí velmi těžká, kdežto její princ je 

lehký jako pírko. Tu čarodějka vše pochopila a velmi rozhněvala, protože měla v úmyslu 

milovanou Lociku uchránit před celým světem a ona ji zatím tak hanebně obelhávala. 

Popadla ji vzteky celá bez sebe za vlasy, zle s ní několikrát zatřásla, pak si její copy 

omotala kolem ruky a ustřihla je. Nebohou Lociku pak zaklela na poušť k bídě a strádání. 

Sama se usadila ve věži a čekala na prince. Když jako každý večer přijel a zavolal, 

pověsila čarodějka ustřižené vlasy za okenní skobu a spustila dolů. Princ vystoupal nahoru, 

ale místo milované Lociky uviděl rozlícenou čarodějku, která se mu vysmívala, že vzácný 

ptáček není v hnízdě, kočka ho rozškubala a teď i jemu stejná kočka vyškrábe oči; Lociku 

už nikdy nespatří. Ale princ se bolestí a zoufalstvím vrhl dolů z věže, kde mu trnité křoví 

vypíchalo oči a on slepý bloudil po světě. Živil se lesními plody a kořínky, putoval 

divočinou a plakal nad ztrátou své milované ženy. 

A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. 

Uplynul rok dlouhý jako sto let a princ konečně doputoval na poušť, kde v bídě a strádání 

žila Locika s dvojčaty, která mezitím přivedla na svět. Princ uslyšel její něžný hlas a 

připadnul mu povědomý. A když přiklopýtal blíž, Locika ho poznala, vrhla se mu kolem 

krku a plakala. Když se její slzy dotkly princových slepých očí, tu se zacelily a on uviděl 

jako dřív. 

Pak princ zavedl Lociku a děti do svého království, kde je s radostí a jásotem přivítali; a 

žili společně šťastně a spokojeně až do konce svých dnů. 



 

 

Příloha č. 2 – Přepis filmové pohádky Na vlásku 

Kdysi dávno v jedné vzdálené zemi vyrostla kouzelná zlatá rostlina, která měla léčivou 

moc a dokázala udržet věčné mládí. Místo, kde rostla, znala jen zlá a sobecká čarodějnice 

Gothel. Jednou v té zemi vážně onemocněla královna. Lidé našli rostlinu, královna vypila 

odvar z listu a okamžitě se uzdravila. Brzy poté se jí narodila krásná dcerka. Pomstychtivá 

Gothel se vplížila do dětského pokojíku. Zazpívala princezně ukolébavku a zase omládla. 

Zjistila, že kouzlo květiny přešlo do vlasů malého miminka, a tak ho unesla. Princeznu 

hledalo celé království. Každý rok na její narozeniny vypouštěli na noční oblohu lampiony, 

které ji měly dovést zpátky domů. 

Gothel dala dívce jméno Locika a uvěznila ji ve vysoké věži ve skrytém údolí. Věž neměla 

žádné dveře, ani do ni nevedly žádné schody, a tak se mohla Gothel dostat dovnitř jen po 

Locičiných dlouhých vlasech. „Svět venku je velmi nebezpečný, proto nikdy nesmíš 

vycházet z věže a musíš si chránit své kouzelné vlasy.“ Jediným přítelem Lociky byl 

chameleon Pascal. V den osmnáctých narozenin Locika chtěla požádat Gothel, jestli by se 

mohla jít podívat ven na létející světýlka. „Ále, to jsou jen hvězdy,“ lhala Gothel. „Vyjít 

ven?“ hrozila se. „Proč, Lociko? To by pro tebe bylo příliš nebezpečné.“ Gothel Locice 

tvrdila, že svět venku je pro tak slabou a bezbrannou dívku příliš zlý. Jsou tam různí lotři, 

lidé se špičatými zuby, nebezpečné nemoci, nakažlivé vyrážky a hadi! 

V jiné části lesa se v té době nacházel zloděj Flynn Rychlík se svými dvěma kumpány, 

bratry Přerazilovými. Vtom uviděl Flynn na kraji srázu zámecké stráže. Dal se i s brašnou 

a jejím drahocenným obsahem na útěk a opustil své kumpány. Flynn shodil kapitána stráží 

z jeho koně Maxima a sám si na něj sedl. Jenže Maximus se začal zlostně točit a chňapat 

po brašně. Flynn ji uchopil ještě pevněji, ale koni se přece jen podařilo chytit popruhy 

brašny do zubů. „Pusť to!“ vykřikl Flynn a přetahoval se s ním o brašnu. Brašna se 

zachytila za větev stromu, který trčel nad roklí. Flynnovi se nakonec podařilo brašnu koni 

vytrhnout. Vtom pod nimi strom praskl a oba se zřítili do rokle. Flynn se po pádu rychle 

vzpamatoval, vzal nohy na ramena a prchal pryč. Náhle spatřil tajný vchod do jakési 

jeskyně! Vklouzl do ní a naskytl se mu nečekaný pohled. Jeskyně vedla do skrytého údolí, 

v němž stála vysokánská věž. To byl skvělý úkryt! 

Pomocí šípů začal Flynn šplhat na věž. Dostal se až nahoru a vlezl oknem dovnitř. 

BŘINK! Locika viděla, že k ní do věže leze nějaký lotr, a tak ho omráčila pánvičkou. Pak 



 

 

ho nacpala do skříně. V jeho brašně našla korunku, která jí padla jako ulitá. Locika vytáhla 

Flynna ze skříně a svými vlasy ho přivázala ke křeslu. Když ji přesvědčil, že sem nepřišel, 

aby ji ukradl vlasy, řekla mu: „Pokud mě zítra dovedeš k tajemmým světýlkům, dostaneš 

svou brašnu zpět.“ Flynnovi nezbývalo než souhlasit. Locika měla strach, ale rozhodla se 

ho překonat. S Pascalem na rameni sjela z věže dolů po svých vlasech. „Johó!“ řekla 

radostně Pascalovi. „To je úžasné! Udělala jsem to! Opustila jsem věž!“ Mezitím v lese 

spatřila Gothel Maxima. „Zámecký kůň,“ vyhrkla, když na jeho hrudi spatřila královský 

sluneční symbol. Locika byla pryč. Na podlaze ležela korunka, Flynnova brašna a letáček 

s Flynnovou podobiznou. Už věděla, kdo Lociku odvedl – toho muže musela najít za 

každou cenu! 

Flynn chtěl Lociku vystrašit, a tak ji vzal do krčmy U Zmuchlaného káčátka. Ta byla plná 

těch nejhrozivějších zlodějů a lotrů, jaké si dovedete představit! K jeho překvapení se 

Locika s lotry spřátelila. Náhle do krčmy vtrhly královské stráže. Flynnovi a Locice se 

podařilo utéct podzemní chodbou. Stráže v čele s koněm Maximem se rychle pustili 

chodbou za uprchlíky. Flynn a Locika za sebou slyšeli Maxima. „Utíkej!“ křičel Flynn. 

Locika se zhoupla na svých vlasech na druhou stranu rokle. Flynn mezitím pánví bojoval 

s Maximem a strážemi a poranil si přitom ruku. Locika hodila Flynnovi své vlasy a ten se 

na nich zhoupnul k ní. Uvízli v jeskyni, kterou zaplavovala voda! Locika posvítila svými 

vlasy a díky tomu našli cestu ven. Když byli konečně v bezpečí, omotala Locika své vlasy 

Flynnovi kolem ruky a rána se ihned zahojila. Mezitím Gothel našla bratry Přerazilovy. 

Obelstila je tím, že jim slíbila, že je zavede k Flynnovi a oni tak budou moci získat odměnu 

za jeho dopadení. Když šel Flynn pro dřevo, ukázala se Gothel Locice. Dala jí korunku a 

varovala ji, že až Flynn korunku získá, opustí ji. Locika korunku schovala a Flynnovi o 

tom setkání nic neřekla. 

Následující ráno je našel Maximus! Chtěl Flynna zajmout, ale Locika Flynna zachránila. 

„Nejsi už unavený z toho, jak se za tím ničemou pořád honíš?“ domlouvala koni. „Co 

kdybys mu dopřál jeden den svobody? Navíc mám dnes narozeniny. Prosím!“ Maximus 

neochotně nastavil kopyto a Flynn stejně zdráhavě napřáhl ruku. Uzavřeli dohodu. 

Společně došli do hlavního města. Locice překážely vlasy, a tak si je od místních holčiček 

nechala zaplést. Pak ji uchvátila nádherná mozaika, na které byl vyobrazen král 

s královnou a malou dceruškou s okouzlujícíma zelenýma očima – stejnýma, jaké měla ona 

sama. Večer vzal Flynn Lociku na projížďku lodí. Blížil se okamžik, kdy měla být na 



 

 

oblohu vypuštěna ta tajemná světýlka. Když lampiony zaplnily oblohu, srdce Locice 

radostně zaplesalo. Flynn jí podal svůj lampion. Na oplátku mu dala Locika jeho brašnu, 

kterou celý den schovávala. Teď už se nebála, že by ji opustil. Jeden druhému hleděli 

hluboko do očí. Náhle Flynn zahlédl, že je ze břehu sledují bratři Přerazilové. „Hned jsem 

zpátky,“ řekl Locice. Flynn chtěl předat korunku bratrům, aby s nimi vyrovnal účty a mohl 

zanechat zlodějského řemesla. Bratři však chtěli něco mnohem cennějšího. Lociku a její 

kouzelné vlasy! Flynna omráčili, svázali a poslali na lodi na širé moře. Locika na Flynna 

čekala marně. Místo něj k ní přišli bratři Přerazilové. Ukázali na vodu a Locika uviděla 

Flynna, jak odplouvá pryč. Objevila se Gothel, popadla Lociku a odvedla ji zpět do věže. 

Vlny zanesly Flynna i s lodí do královských doků. Strážní u něj našli korunku a okamžitě 

ho odvedli do vězení, kde byli i bratři Přerazilové. Najednou vtrhli do vězení lotři z krčmy 

U Zmuchlaného káčátka! Osvobodili Flynna a pomohli mu přes vězeňskou zeď přímo do 

sedla Maxima. Kůň zaržál a tryskem vyrazil do lesa. Museli zachránit Lociku! Locika 

ležela bez hnutí na posteli a v ruce držela královský praporek. Podívala se na zlatý sluneční 

symbol a pak se podívala na své malby na stropě. A najednou jí to došlo. „To já jsem ta 

ztracená princezna!“ zvolala a upřela oči na Gothel. „Dělala jsem to jen pro tvé dobro,“ 

prohlásila Gothel. Chtěla Lociku pohladit po hlavě, ale ta ji chytla za ruku. Gothel se 

snažila vytrhnout, shodila zrcadlo, a to se roztříštilo na kusy. Brzy poté přijeli k věži Flynn 

s Maximem. Viděli, jak z věže visí dolů Locičiny zlaté vlasy. Flynn po nich vyšplhal do 

věže, jenže nahoře na něj místo Lociky čekala Gothel a vrazila mu do zad dýku! „Nikdy se 

ti nepodvolím,“ vykřikla Locika na Gothel. „Ale když mi dovolíš ho zachránit, zůstanu 

s tebou navždy.“ Locika přiložila na ránu své vlasy. „Ne, Lociko, neděj to,“ prosil ji Flynn. 

Locika se chystala dát se do hojivého zpěvu, když vtom Flynn vzal do ruky střep ze 

zrcadla a vlasy jí uřízl. Vlasy ztratily svou moc! „Co jsi to provedl?“ vykřikla Gothel, 

zestárla o sto let a proměnila se v prach. 

Locika se rozplakala a na Flynnovy tváře skanula zlatá slza a po ní další a další. Locika 

sledovala, jak se po Flynnově těle rozlil proud slz, které jejího milovaného vracely zpět 

k životu. Flynn odvezl Lociku do zámku. Král s královnou svou dceru objali. Měli 

ohromnou radost, že se jim konečně vrátila domů. Celé království oslavovalo návrat 

princezny Lociky. Světlo lampionů skutečně dokázalo Lociku dovést domů. Sen Lociky a 

Flynna se stal skutečností. Oba našli věčnou lásku… A žijí spolu šťastně až dodnes. 



 

 

Příloha č. 3 – Seznam otázek k rozhovoru 

1) Jaká je vaše zkušenost (pracovní i osobní) s dětmi předškolního věku? 

2) Využíváte ve své práci/výchově dětí pohádky? Pokud ano, jak? 

3) Vidíte nějaký specifický přínos pohádek ve výchově dětí/práci s dětmi? 

4) Vidíte ve vyprávění pohádek dětem nějaká úskalí či nebezpečí? 

5) Je podle vás pro děti důležité, aby se pohádka odehrávala v jiném než našem světě? 

Pokud ano, proč? 

6) Je podle vás pro děti důležité, kdo je hlavním hrdinou pohádky? Pokud ano, proč? 

7) Je podle vás pro děti důležité, aby bylo v pohádce jasně vymezené dobro a zlo? 

Pokud ano, proč? 

8) Je podle vás pro děti důležité, aby byly v pohádkách dobré postavy odměněny a zlé 

potrestány? Pokud ano, proč? 

9) Je podle vás pro děti důležité, aby pohádky končily šťastně? Pokud ano, proč? 

10) Měly by podle vás pohádky radit dětem s tím, jak se mají chovat? 

11) Jaké podání pohádek dětem upřednostňujete a proč právě to (video, audio, čtení, 

vyprávění)? 

12) Vnímáte nějaký rozdíl mezi klasickými a moderními pohádkami? 

13) Napadá vás ještě něco důležitého k tématu, co by podle vás mělo zaznít? 

 


