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1 ÚVOD

Na začátku mé diplomové práce byl deník jedenáctileté Markéty, který mi 

sama autorka nabídla k přečtení. Zaujala mě už samotná skutečnost, že si někdo 

v dnešní době deník píše a navíc tomu věnuje takovou pozornost jako ona. Stejně 

překvapující pro mě bylo, že mi jej sama nabízí. Deník jsem vždy považovala za 

něco téměř posvátného a přísně osobního. Celkově mě zaujal natolik, že jsem se 

rozhodla nalézt více autorů mezi dětmi stejného věku a věnovat se tématu psaní 

deníků hlouběji.

Ze začátku jsem měla pochybnosti, zda najdu dost dětí, které si deník píší a 

zároveň budou ochotny mi jej půjčit. Velmi mě překvapilo, že skutečně nejde o 

výjimečný jev — sice se mi nepodařilo nalézt ani jednoho autora mezi chlapci, ale 

většina oslovených dívek si deník vedla a ani jedna se nezdráhala mi jej zapůjčit. 

Naopak se zdály být podobně jako Markéta potěšeny tím, že má někdo o jejich deník 

zájem. Nakonec se mi podařilo sehnat deníky pěti podobně starých dívek (ročník 

1991,1992). Mým cílem je prozkoumat, jaké jsou tyto deníky - jakou mají podobu, o 

čem vypráví, jaké místo mají v životě svých autorek. Prostřednictvím deníků se chci 

také něco dozvědět o dívkách samotných a nahlédnout do jejich světa, tak jak jej vidí 

a prožívají ony samotné.

Teoretický rámec práce tvoří především poznatky z vývojové psychologie.

V zápisech je zaznamenáno období začátku dospívání, v některých případech lze 

ještě mluvit o mladším školním věku (celkový věkový rozptyl: 9;6 -  13;4). Proto se 

budu zabývat oběma vývojovými stádii, podrobněji však obdobím dospívání. Krátce 

se zaměřím na deník z hlediska literárního, tedy na charakteristiku tohoto žánru. 

Zajímá mě i použití deníku v psychologickém výzkumu a postoj psychologů k této 

metodě. Těžištěm celé práce však bude analýza deníků.



2 CÍL PRÁCE A METODA VÝZKUMU

Práce je založena na kvalitativní analýze, která má tři části. První část 

představuje vnější popis, jehož cílem je vytvoření základní představy o denících a 

jejich autorkách. Zajímat mě bude především vnější podoba deníků, délka a 

frekvence zápisů, členění a grafická úprava.

V druhé části se chci zabývat jednotlivými zápisy z hlediska žánrového. 

Cílem je zjistit, jaké formy psaní dívky užívají, s jakou dovedností a zda se užití 

forem vyvíjí. Zajímavé pak bude srovnání zkoumaných deníků s tím, jak je vymezen 

žánr deníku v literární teorii.

Třetí částí bude tematická analýza. Cílem je zjistit, jakými tématy se dívky 

zabývají a jak jsou v jednotlivých zápisech témata konkretizována.

Jak už jsem uváděla, teoretický rámec celého výzkumu představují především 

poznatky z vývojové psychologie. Cílem je především ukázat, jakou konkrétní 

podobu mohou mít tyto obecné poznatky v životě dívek.

Vzhledem k důvěrné povaze materiálu jsem jej získávala většinou 

prostřednictvím známých, ať už přímo od dívek, které znám, nebo zprostředkovaně. 

Je zřejmé, že autorky vytvářejí různorodou skupinu, kterou spojuje víceméně pouze 

věk. Přestože jsem se snažila nalézt pro svůj výzkum stejně staré dívky, 

zaznamenané období má relativně široký věkový rozptyl (9;6 -  13;4). Je totiž třeba 

vzít v úvahu, že deníky mají různou historii, některé jsou velmi krátké, některé 

naopak dlouhé.

Celkově jde o velmi rozsáhlý a různorodý materiál, z čehož vyplývá hlavní 

metodologická potíž - jak jej uchopit a utřídit. Druhou potíž vidím v tom, že při 

analýze do hry vstupuje má vlastní interpretace, která může být subjektivní. Naopak 

za velkou výhodu této metody považuji autentičnost a výpovědní hodnotu 

zkoumaného materiálu. Deník obsahuje velmi specifické informace, které bychom 

jen těžko získávali jakoukoliv jinou metodou psychologického výzkumu.
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

3.1 DENÍK

3.1.1 Deník jako literární žánr
Podle slovníku literární teorie je deník „forma denních či chronologicky 

řazených záznamů převážně autobiografického obsahu, jimiž autor zachycuje 

události života osobního i společenského, a dále nej rozmanitější povahy: filosofické, 

literární, náboženské aj. Obsahová náplň tak budí dojem nenuceného výběru a jejím 

typickým znakem bývá bezprostřednost podání. Žánrově se záznamy deníkového 

charakteru blíží krátké poznámce (úryvku), rozsáhlejšímu esejistickému pojednání, 

úvaze atd., mohou mít i podobu strohé glosy“ (Vlašín a kol. 1977, s.70).

Z definice tedy vyplývá, že deník je charakterizován svým autobiografickým 

obsahem a bezprostředností. Také je patrné, že žánrově deník může nabývat různých 

podob.

Autor dále rozlišuje několik druhů deníků:

1. Autentický deník. Je charakterizován bezprostředností a autorovou nitemostí. 

Zachycuje okamžité nálady, dojmy a myšlenky. Není určen čtenářské veřejnosti, 

pokud ovšem nejde o autentický deník významné osobnosti. Příkladem je „Deník 

Anny Frankové."

2. Deník jako dílo určené čtenářům. Může mít různé podoby:

- deník, ve kterém autor vypráví o události nebo událostech, kterých se zúčastnil, o 

svých myšlenkách a prožitcích. Nejčastěji jde o cestopisy.

deník, který má být především dokumentem sociálního a intelektuálního života 

určité doby. Autor nazývá takové deníky memoáry a jako příklad uvádí romány 

Viktora Huga charakterizující život v 19. století.

3. Fiktivní deník. Dílo s fiktivním hrdinou psané formou deníkových záznamů. 

Příkladem je Goethovo „Utrpení mladého Werthera“.

Žánrem deníku se zabývá v knize „Le Journal Intime“ Francoise Simonet (in 

Pauly 2001). Poukazuje na složitost jeho vymezení vzhledem k velké rozrůzněnosti 

tohoto žánru, který se pohybuje v oblasti literární i neliterámí, profesionální i osobní, 

veřejné i intimní. Podle autorky není deník charakterizován narativní strukturou a 

obsahem, ale svou časovou bezprostředností a sebereflexí. Autorka se také ptá, kdo
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je vlastně čtenářem deníku. Zda je to pisatel sám, konkrétní osoba, pro kterou je

deník určen, a nebo veřejnost.
Rozlišuje dva druhy deníků z hlediska jejich funkce:

- deníky zaměřené směrem ke světu, které mají za úkol zaznamenat a dokumentovat

určité období
- deníky zaměřené směrem do vlastního nitra s cílem sebereflexe, vlastního potvrzení

a dokumentace sebe sama
Harry Berman (1991) charakterizuje deník jako žánr, ve kterém je sám autor

primárním subjektem. Podobně jako Simonet odlišuje pojem osobní deník oproti 

jiným druhům deníků, které obsahují jen málo sebereflexe, jako jsou deníky z 

různých cest, expedic, vojenských tažení.

3.1.2 Historický vývoj žánru
Žánr deníku má dlouhou historii. Berman i Simonet uvádí Augustinovo

„Vyznání" jako jedno z prvních děl, které se svým obsahem velmi podobá tomu, co 

je později nazváno deníkem. „Vyznání“ vzniklo ve 4.století a představuje rozsáhlou a 

hlubokou introspekci, ve které Augustin podrobně líčí svůj vnitřní vývoj. Je to ale 

dílo, které bylo ve své době velmi ojedinělé, a s podobnou psychologickou 

introspekci se setkáme mnohem později. Simonet uvádí, že ve středověku vznikaly 

různé soukromé poznámky spojené především s obchodem a osobní modlitební 

knížky. První deníky však datuje do období renesance, uvádí především v té době

velmi rozšířené a oblíbené cestopisy.
Za vrcholnou dobu psaní deníků považuje Berman 18. století. Spojuje to 

jednak s obdobím sentimentalismu a romantismu a také obecně s rostoucí hodnotou 

lidské individuality. V této době začalo vznikat mnoho soukromých deníků, které 

však byly často romanticky přikrášleny. V 19. století byl deník uznán za literární 

žánr, otevřený jak široké veřejnosti tak spisovatelům. Za charakteristiku deníku byla 

považována bezprostřednost, sebereflexe a autenticita. To bylo v některých 

případech vyvedeno do extrému - vznikaly soukromé deníky, ve kterých autoři 

demonstrovali svoji výjimečnou citlivost, vášeň k umění, literatuře a hudbě. V 19. 

století se také začalo využívat tohoto žánru k vytváření fiktivních deníků.

Berman poukazuje na vlnu zájmu o deníky a autobiografie v souvislosti se 

studiem historických podmínek života žen. Jak říká, vzhledem ke svému 

nerovnoprávnému postavení byl deník pro ženy nejen zábavnou činností, ale zároveň



jedinou možností kreativního literárního vyjádření. Jejich obsah zrcadlí možnosti a 

podmínky života žen v dané době. Takové deníky se stávají předmětem zkoumání 

v některých feministických hnutích.

Lze tedy shrnout, že rozšíření osobních deníků je spojeno s vývojem západní 

společnosti v novověku. Pro tento vývoj je charakteristická narůstající hodnota 

individuality a vnitřního života, stále větší hodnocení upřímnosti a autenticity 

v uměleckých a literárních dílech.

3.1.3 Použití deníků v psychologickém výzkumu
Pokud se mluví v odborné psychologické literatuře o metodách výzkumu, 

většinou se v rámci kvalitativních metod uvádí i analýza deníků. Je zahrnuta 

například v seznamu metod a technik zkoumání osobnosti, kterou sestavil Allport 

(1937, in Smékal 2002). Ovšem nezdá se být mezi psychology metodou příliš 

rozšířenou a uznávanou. První námitkou je neúplnost a zkreslenost informací z 

takových zdrojů. Druhá námitka poukazuje na to, že jsou tyto materiály velmi 

nesourodé a individualizované.

Jednou z těch, kdo využívali k výzkumu studium deníků, byla Charlotte 

Bůhlerová. Měla k dispozici sbírku Vídeňského institutu, která čítala 93 deníků 

pocházejících z různých zemí (Německo, Rakousko, Maďarsko, Československo, 

Švédsko, Švýcarsko, USA). Asi nejznámější a nejucelenější je její spis o psychologii 

dospívání „Das Seeleben des Jugendlichen“ (1967). Kromě toho ale napsala mnoho 

drobnějších knih. Například v knize „Drei Generationen im Tagebuch“(1934) se na 

základě deníků tří dívek snaží ukázat proměny tří generací, srovnat starší a 

„modemí“ generaci v různých oblastech - sexualita a její odlišné prožívání, vytváření 

životního plánu, postoj k hodnotám, osamostatňování se a opouštění rodiny. V knize 

„Jugendtagebuch und Lebenslauf‘ (1931) hledá souvislosti mezi vývojem 

v dospívání dvou dívek a jejich budoucí životní dráhou. V obou těchto publikacích 

zároveň zveřejňuje deníky, s nimiž pracovala.

Dalším z těch, kteří ve svém psychologickém výzkumu využívali studium 

deníků, je Václav Příhoda. Tuto metodu je podle něj možné využít pro zkoumání 

vývoje až po patnáctém roce věku dítěte. Uvádí ji v druhém díle „Ontogeneze lidské 

psychiky" (1967), která začíná obdobím adolescence (15-20 let, používá pojem 

postpubescence). Jak říká, oproti mladším dětem jsou už dospívající v tomto věku 

schopni určité introspekce a sebevyjádření. Více než kdy jindy se zabývají vlastním
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nitrem a pozorováním vlastních prožitků. Studium deníků umožňuje nahlédnout do 

jejich intimního prožívání. Přesto však považuje tuto metodu pouze za doplňkovou, 

vzhledem ktomu, že je zatížena metodologickými vadami. Jednou z nich je podle 

Příhody skutečnost, že dospívající nejsou ještě schopni posuzovat realitu zcela 

objektivně a adekvátně analyzovat své vědomí. Druhou metodologickou vadou je 

podle něho to, co je uvedeno i výše (viz kap.3.1.1), totiž že deník nemusí být 

dostatečně autentický, často je psán s ohledem na případného čtenáře.

3.1.4 Realita deníku z hlediska teorie sociálního konstruktivismu
Z předchozí kapitoly vyplynulo, že pro mnoho autorů je metoda založená na 

zkoumání deníků příliš neobjektivní. První námitkou je, že mladší děti nejsou 

schopny adekvátně hodnotit realitu. Druhá námitka odkazuje na to, že deníky jsou 

často psány s ohledem na případného čtenáře, tudíž se snahou o vlastní prezentaci.

Nabízí se otázka, co je vlastně cílem takového výzkumu. Zda je to zjištění 

objektivních informací o událostech ze života zkoumaných osob, nebo zda nám jde 

více o to, jaký význam mají tyto události pro člověka, jak je prožívá, jaké místo mají 

v rámci jeho života. Je zajímavé podívat se na tuto otázku z pohledu teorie sociálního 

konstruktivismu. Zastánci této teorie v podstatě popírají existenci objektivní reality a 

říkají, že realita je utvářená sociálně, v lidských interakcích. Mimo jiné to znamená, 

že vždy existuje několik verzí skutečnosti, protože z pohledu každého se může jevit 

jinak. Předmětem výzkumu tedy není jediná objektivní realita, nýbrž realita ve 
vztahu k člověku.

Za zakladatele tohoto směruje považován G. Kelly. Vychází z předpokladu, 

že lidé neustále interpretují a reinterpretují své prostředí: „Vytvářejí si mentální 

obrazy anebo mapy, aby uchopili svět a sebe sama, konstruovali ho a měnili pomocí 

poznání“(Kelly 1955, in Výrost, Slaměník, 1997, s.219). Tyto osobní způsoby 

interpretace reality nazývá Kelly „personálními konstrukty44.'

Teorii později rozpracoval R.Harré (1983). Říká, že personální konstrukty 

jsou jazykové struktury, které se utváří v rámci sociální komunikace a jsou součástí 

kultury. Člověk si osvojuje tyto struktury a podle nich pak organizuje zkušenost. 

Nejdůležitějším principem je podle Harrého „diskurz,“ který neustále probíhá mezi 

lidmi. Jeho prostřednictvím nedochází pouze k výměně informací, ale i k prezentaci 

a vysvětlení sebe sama. V diskurzu lidé konstruují své osobnosti a utvářejí si své 

subjektivní teorie. „Subjektivní teorie a přesvědčení o tom, jak by se měla osoba
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sociálně prezentovat a o tom jakou osobou skutečně je, jsou centrem prožívání 

vlastního já“ (in Výrost, Slaměník 1997, s. 220). Ne samotná osobnost a její aktivity, 

ale vysvětlení osobnosti a jejích aktivit je podle Harrého tím nejdůležitějším.

Tato teorie přináší nový pohled, který dává odpověď na námitky uváděné na 

začátku této kapitoly. Člověk interpretuje a vysvětluje události, vytváří si subjektivní 

teorie, které dávají událostem smysl v rámci jeho života. To se děje i prostřednictvím 

psaní deníku. Proto nelze pochybovat o tom, zdaje autor schopen adekvátně hodnotit 

realitu, protože právě jeho pohled je ten pravdivý a skutečný. Stejně tak z tohoto 

pohledu ztrácí na významu námitka, že autoři se mohou často ve svých denících 

stylizovat, snažit se o vlastní prezentaci. Prezentace je totiž důležitou součástí 

identity a vypovídá o osobnosti člověka.

3.1.5 Psaní deníků v současnosti
Tématem psaní deníků v současnosti se ve svém článku zabývá Martina 

Kupčíková (2004). Uvádí zde výzkum, kterého se zúčastnilo 199 studentů středních 

škol. Ten mimo jiné ukázal, že psaní deníků není nijak výjimečným jevem. Více než 

třetina dotázaných uvádí, že si někdy deník vedla nebo stále vede, konkrétně to bylo 

57% dotázaných dívek a 17% dotázaných chlapců. Dospívající si píší kromě deníků 

také například zápisy z dovolené, archivují si zajímavé sms, zaznamenávají vlastní 

sny. Podle výzkumu si mladí začínají psát deník nejčastěji kolem 13 let, ale menší 

vlna přichází již v 11 letech. S psaním končí obvykle v 16 letech, někteří pokračují i 

dále. Deník většinou není psán pravidelně, ale pouze tehdy, když se naskytne nějaký 

zajímavý důvod nebo když má dospívající náladu. Mnoho dospívajících si píše 

deníky na počítači, často jsou tyto deníky i veřejně přístupné (tzv. blogy).

Kupčíková se ve výzkumu zabývá i tím, jestli existuje nějaká souvislost mezi 

osobnostními faktory a psaním deníků. Například zda si častěji píší deník introvertně 

orientovaní lidé. Prokázaná souvislost byla pouze v oblasti otevřenosti vůči 

zkušenosti, ve které významně výše skórovali ti, kteří si již někdy deník psali. 

Autorka se také ptá, jaká je motivace k psaní deníků a proč právě v i l  a 13 letech. 

Říká, že u jedenáctiletých je to především na základě nějakého vnějšího podnětu -  

může to být kamarádka, která si píše deník, často jsou děti inspirovány knihou nebo 

filmem. U dětí kolem třinácti let už jsou to více vnitřní pohnutky, jako je pocit 

samoty, potřeba vyjádřit své city nebo výjimečná událost.

7

I



3.2 NA PRAHU DOSPÍVÁNÍ
Z hlediska vývojové psychologie představuje věk zaznamenaný v denících

(9;6 -  13;4) zvláštní přechodné období. Nelze jej jednoznačně zařadit do období 

dospívání už jen z toho důvodu, že hranice dospívání bývá jednotlivými autory 

stanovena různě. Někteří mluví o desátém, jiní o jedenáctém nebo dvanáctém roce, 

ale setkala jsem se i s hranicí čtrnácti let. Tato nejednoznačnost ukazuje nejen na 

individuální rozdíly v dospívání, ale i na to, že změny spojené s dospíváním probíhají 

postupně. Přestože puberta je dobou bouřlivých změn, má svůj vývoj a nelze říct, že 

ze dne na den se ze školáka stane dospívající. Proto nejprve krátce charakterizuji 

období mladšího školního věku, podrobněji se pak zaměřím na pubescenci. Zajímají 

mě především ty oblasti vývoje, které se nejspíš v denících odrazí -emoční, sociální 

a rozumová.

3.2.1 Mladší školní věk
Mladší školní věk se datuje zhruba od 6. do 11. roku. Pojmenování naznačuje, 

že mezníkem je vstup do školy a že školní realita představuje pro vývoj dítěte v 

tomto věku významnou skutečnost. Obecně bývá ve vývojové psychologii mladší 

školní věk považován za relativně klidný a spokojený. Známé je označení tohoto 

období jako „střízlivého realismu,“ Freud jej označuje za „období latence,“ Erickson 

obdobím „iniciativy versus méněcennosti“.

U jeho teorie bych se alespoň stručně zastavila. Erikson se zabývá vývojem 

jednotlivých psychických kvalit. Ty mají podle něj vrozený základ, plně se však 

vyvíjí až v určitém stádiu na základě interakce se sociálním prostředím. Psychickou 

kvalitou tohoto období je pocit iniciativy a kompetence, nebezpečím pak pocit 

méněcennosti, který se utváří, pokud dítě často selhává nebo má pocit selhání. 

Erikson (1968) považuje tento věk za jakousi „přestávku před bouří puberty." Dítě 

má vyřešené konflikty předchozího období a může se plně soustředit na konkrétní 

úkoly a povinnosti. „Moudrost základního plánu je  taková, že v žádném jiném čase 

dítě není připravené učit se tak rychle a dychtivě, aby se stalo velkým ve smyslu mít 

povinnosti, disciplínu a výkon“ (Erikson 1968, in Hall a kol., 1999, s. 73).

Krátce bych se zastavila i u tělesného vývoje. V tomto věku dochází k 

celkovému zlepšení tělesné zdatnosti, výrazněji se vyvíjí hrubá motorika, především 

koordinace pohybů a obratnost. Rozvoj tělesných schopností vede k tomu, že děti 

mají často nadbytek energie a jsou velmi pohyblivé.
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Postoj ke světu v období mladšího školního věku
Příhoda (1971) mluví o extraverzi, která je typická pro tento věk, a vyjadřuje

zaměření dítěte ke světu, ke konkrétním úkolům a činnostem. Co se týče citové 

oblasti, charakterizuje ji spíše jako povrchní a mělkou, ale také nekonfliktní.

„Kladnou stránkou extraverze je snadnost, s jakou děti své afekty odreagují beze 

zbytku, takže je nevytěsňují do podvědomí" (Příhoda 1971, s.316).

Novou dimenzí v tomto věku je podle Příhody budoucnost, ale ještě pouze 

blízká budoucnost a blízké plánování. S tím přichází také nová podoba strachu 

z toho, co nastane.„Jde tu především o školní starosti, aby úkol nebo výkres dobře 

dopadl, aby žák neměl žádnou dvojku nebo trojku, aby přišel včas do školy. Má však 

také starost, aby ho nepřejela vozidla, aby se maminka nerozstonala“ (Příhoda 1971, 

s.318). Strach se také častěji než dříve týká neurčitých věcí, které mohou být 

výsledkem vlastních představ.

Příhoda mluví o rozvíjejícím se individualismu v mladším školním věku. 

Zatímco v předškolním věku dítě všechno dění vztahuje k vlastní osobě, v tomto 

věku si začíná silněji uvědomovat svoji subjektivitu, sebe mezi druhými, což zpětně 

vede ke snaze o posílení vlastní individuality (v podstatě jde o vývoj identity, i když 

Příhoda tento pojem neužívá). Tato individualita s sebou přináší novou soutěživost, 

ctižádost. Nové jsou takové negativní pocity, jako je závist nebo pocit křivdy, ale i 

pozitivní, jako je solidarita s druhými. Ta se vyvíjí postupně. Příhoda říká, že 

například teprve kolem desátého roku si děti začínají uvědomovat,, že žalovat na 

spolužáky není solidární vzhledem ke skupině. Souvisí to samozřejmě i se 

skutečností, že dítě je součástí jedné skupiny, tedy třídy, ke které si vytváří stále 

těsnější poměr. Školní třída se postupně diferencuje nejen co do postavení 

jednotlivých dětí, ale také se zde začínají utvářet menší neformální kamarádské 

skupinky. Ty mohou vznikat i mimo třídu.

V mladším školním věku zůstává pro dítě stále důležitá rodina, přestože už

není jediným centrem jeho života. Měla by představovat pro dítě jakousi

samozřejmou jistotu a stabilitu, emoční zázemí. Dítě se začíná lépe orientovat

v rodinných vztazích, uvědomuje si role jednotlivých členů rodiny. Rodiče pro něho

představují identifikační vzor a autoritu, která bývá přijímána bez výhrad. Stejně tak

sourozenci zůstávají nadále důležití, i když mezi nimi může docházet k větší rivalitě 
a hádkám.
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Do hry vstupuje nová autorita učitele, která má pro dítě především zpočátku 

vysokou hodnotu. Obecně má dítě tendenci přebírat názory a postoje dospělých.

„Není ještě schopno provést samo od sebe analýzu skutečnosti v podstatné části, a 

dokonce ne ani v prvky, z nichž by je mohlo znovu složit. Ani po osmém roce 

nemůže ještě rozlišit tvrzení od faktu. Podle něho nejen jsou věci takové, jaké jsou, 

nýbrž i takové, co o nich vypovídají autority, rodiče a učitelé“ (Příhoda 1971, s.325). 

Nicméně i to má svůj vývoj, s postupem času získává dítě stále větší kompetence

učitele hodnotit a stává se kritičtější.

3.2.2 Pubescence
Pubescence je  na rozdíl od předcházejícího věku označována za bouřlivé a 

složité období. Erikson (1968) dokonce říká, že dospívání je  pro další život sociálně

rozhodující (in Hall a kol. 1999).
Jak už jsem uváděla, začátek puberty je datován jednotlivými autory různě

mezi desátý až dvanáctý rok. Nejčastěji je však uváděno její celkové trvání od 11 do

15 let. Nástup puberty u dívek před osmým rokem je považován za předčasný, po

čtrnáctém roce naopak za opožděný. Za fyziologické mezníky se považuje zrání

druhotných pohlavních znaků na jedné straně a dosažení reprodukční schopnosti na

straně druhé. Krejčířová (1998) vyčleňuje z tohoto období prepubertu, od začátku

dospívání až do doby, kdy se objeví u dívek první menstruace, kolem třináctého roku

(Toto časové vymezení prepuberty se v podstatě kryje s věkovým rozmezím, které je

zahrnuto v denících). Vlastní puberta pak trvá podle Krejčířové do dosažení plné

pohlavní zralosti, tedy zhruba do patnáctého roku.
Fyziologicky je  puberta charakterizována výrazným zrychlením růstu 

(především první dva roky), vývojem druhotných pohlavních znaků a pohlavních 

orgánů. Hlavními spouštěči těchto změn jsou u dívek hormony vylučované vaječníky 

estrogenní hormony, které ovlivňují vývoj druhotných pohlavních znaků a růst 

pohlavních orgánů, později pak progesteron, který ovlivňuje především zrání vajíček

a menstruační cyklus.
S uvedenými fyziologickými změnami jdou ruku v ruce změny osobnostní -

v psychickém prožívání, ve vztazích k lidem a k světu.
„Identita versus konfúze identity11 -  takto označuje Erikson (1968) věk mezi 

12. a 19. rokem. Utváření identity je podle něj hlavním tématem a úkolem tohoto 

období. Jde o dlouhý a často bolestný proces, který zahrnuje následující oblasti:
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definování sebe sama a svých cílů, uvědomění si vlastních pocitů a potřeb, vytváření 

vlastního plánu, nalezení místa a role ve společnosti, ztotožnění se s určitou sociální 

skupinou nebo skupinami (in Hall a kol.,1999). Erikson sice nerozlišuje období 

pubescence a adolescence, ale myslím si, že i co se týká vývoje identity by bylo toto 

rozlišení oprávněné — hledání místa ve společnosti a rozhodnutí se pro životní 

povolání je více úkolem adolescence, zatímco schopnost uvědomovat si své potřeby 

a city, definovat sebe sama, má svůj počátek v pubertě.

Rozumový vývoj
Rozumový vývoj doznává v pubertě významných kvalitativních změn. 

Příhoda (1971) za hlavní posun v jeho vývoji považuje přechod od synkretického 

myšlení k analytickému -  od uchopování věcí v jejich celistvosti směrem k 

diferenciaci v části. Z hlediska tohoto posunu se dívá nejen na vývoj všech 

poznávacích procesů, ale i na vývoj citový.

Dospívající je schopen přesnější percepce, dokáže lépe diferencovat, 

podrobněji analyzovat vnímané. Dokáže lépe osamostatnit prvek od celku. Tato 

schopnost analýzy a diferenciace umožňuje dospívajícímu lepší vhled a chápání 

vztahů mezi předměty a osobami. Je také předpokladem abstrakce. „Tím, že dovede 

pubescent v druhé fázi tohoto období osamostatnit některý prvek celku a operovat 

s ním bez ohledu na všechny ostatní vlastnosti předmětu nebo jevu, naučí se také 

snáze zacházet se symboly skutečnosti" (Příhoda 1971, s. 375). Vývoj percepce se 

projeví i v kresbě, která je více prokreslená, výrazné charakteristiky jsou zdůrazněné.

V tomto věku se už dítě učí pracovat s třetím rozměrem, začíná používat například 

stínování.

Pozornost je stále více vědomá. Ve srovnání s bezprostředností dítěte 

mladšího školního věku je dospívající schopen větší sebekontroly, dokáže lépe 

eliminovat rušivé vedlejší podněty, odlišovat důležité od nepodstatného. Pozornost je 

také více výběrová, velký vliv má motivace a zájem o danou oblast. V tomto věku 

mohou vznikat hlubší zájmy o určitý obor.

Příhoda se zabývá také rozvojem časoprostorové orientace. V podstatě jde o 

schopnost strukturovat realitu - z hlediska kategorií prostoru a času. Mladší děti se 

dokáží orientovat především v blízkém a známém prostoru, v pubescenci už dítě ve 

svých představách obsáhne vzdálenější prostor a celkově začíná lépe chápat 

prostorové vztahy, které sahají za obzor jeho zkušenosti.

11



Orientace v čase je podle Příhody pro dítě náročnější, souvisí s pochopením 

rytmu událostí. Velký vliv na jeho rozvoj má školní realita - pravidelný denní 

program, střídání práce a odpočinku, jednotlivých předmětů ve škole, konkretizace 

jednotlivých dnů prostřednictvím rozvrhu. Důležité jsou i mezníky v roce, jako jsou 

různé svátky, významné dny, narozeniny a jiná výročí. Dospívající už má časové 

vztahy zvnitřněné, rozšiřuje si představy do vzdálenější minulosti, začíná si pomalu

utvářet historickou časovou linii.
Pojmové myšlení se vyvíjí postupně. Jeho předpokladem je schopnost

vyčlenit z celku podstatné znaky a následně generalizovat. Mladší dítě vyčleňuje

z celku jednotlivé prvky převážně pouze nahodile. Dospívající si již dokáže vytknout

podstatné znaky věcí a na základě jejich spojení si vytvořit pojem. Měl by být

schopen adekvátně definovat věci, ne pouze na základě vnějšího popisu nebo

vyjmenování nahodilých vlastností.

Sebeuvědomění
Zatímco mladší školní věk je označován za období extroverze, v dospívání si 

začíná člověk vymezovat vlastní vnitřní svět a více si uvědomovat své ,já“ jako stálé 

a nezávislé na změnách ve vnějším světě. Jde tedy o další krok ve vývoji identity. 

Předpokladem je sebereflexe — člověk sám je předmětem vlastního vnitřního zážitku. 

„Toto vědomí sebe sama v sobě zahrnuje značný stupeň abstrakce, jakého nebylo 

schopno dítě. „Já“ je tu abstrahováno od věcí, od jiných lidí a od dění nejen vnějšího, 

nýbrž i od hlavního konání, má-li být vskutku vědomím vlastní osobnosti" (Příhoda 

1971, s. 403).
O tomto objevení vlastního vnitřního světa mluví i Kon (1988), který 

poukazuje na to, že zároveň s pocitem vlastní jedinečnosti a neopakovatelnosti 

přichází pocit odcizenosti, a to nejen ve vztahu k druhým, ale i k sobě samotnému. 

„Já dospívajícího je ještě neurčité, mlhavé, difúzní, nezřídka je prožíváno jako 

bouřlivý neklid nebo jako vjem vnitřní prázdnoty, kterou je potřeba něčím zaplnit" 

(Kon 1988, s. 55). Proto také dospívající hledají blízký vztah s druhým člověkem.

Dospívající se stává předmětem vlastního hodnocení, zabývá se svým 

vzhledem, schopnostmi, vlastnostmi. Kon mluví o třech hlavních zdrojích 

sebehodnocení. Prvním z nich je běžné srovnání s jinými lidmi. Dalším je přímé 

hodnocení druhých lidí, především těch, kteří jsou pro dospívajícího důležití. Třetím
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, „ :„v řinvěk zvládá běžné činnosti zdrojem je zkušenost se sebou samotným, s tím, j

každodenního života.
Nejdůležitější součástí vlastního sebehodnoceni je  v tomto věku bezpoc y y 

vzhled, který se stává i významným sociálním měřítkem. Často je  prozíván velmi 

úzkostlivě a vzhledem k fyziologickým změnám v dospívání je nezřídka provázen 

pocity nespokojenosti, především zpočátku. S tím souvisí i důležitost oblékám, ktere 

se pro dospívající stává i formou vlastní prezentace.

Sebereflexe a zkoumání vlastního nitra přeneseně vedou k hlubšímu 

zkoumání a hodnocení druhých. Dospívající se začíná mnohem více zabý j 

chováním druhých, ale dokáže už přemýšlet o jejich vnitřních pohnu 

motivacích. Začíná druhé lidi a jejich názory hodnotit, někdy i velmi kriti y 

Vzhledem k pokročilé schopnosti analytického a pojmového myšlení začín' 

pochybovat o věcech, které se mu zdály být do té doby samozřejmé.

Citový vývoj
Citový život dospívajícího se mění velmi radikálně. Jednak přichází 

nové pocity, které s sebou přináší fyziologické změny a probouzející se sexualita, 

celkově se pocity začínají mnohem jemněji diferencovat, jejich škála se výraz 

rozšiřuje.

Zatímco mladší děti své emoce dávají do souvislosti s vnějším děním, dokáží 

si je vysvětlit objektivními důvody, dospívající začíná chápat své emoce jako stav 

vlastního ,já“, často nevysvětlitelný. Do života dospívajícího to přináší nejistotu a 

zmatek, musí s těmito novými pocity nějak naložit a učí se vyznat se v nich. To opět 

může vést k pocitu odcizenosti a osamělosti - on sám sobě nemůže porozumět, natož 

pak druzí lidé.

Charakteristická pro dospívání je také vyšší míra vznětlivosti, citová 

nevyrovnanost a zvýšené napětí. To je způsobeno především hormonálními a 

fyziologickými procesy. Kon (1988) říká, že vpubescenci jsou zcela bězne 

emocionální reakce, které by u dospělých poukazovaly na psychickou nemoc.

Nová je v tomto období schopnost nadšení pro věc nebo člověka (osobnost, 

obor, směr, historickou, literární nebo filmovou postavu). Podle Příhody (1971) je 

toto nadšení často spojeno s idealizací bez konkrétní a hlubší znalosti, bývá 

jednosměrné.
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Příhoda se zabývá často zmiňovaným vzdorem v dospívání, ale nesouhlas, 

tak úplně s tímto pojmem. Říká, ie  má v sobě negativní konotaci, je spojován 

s agresivitou. Podle něj však má vzdor dospívajícího sp«e obrannou funkc, m

chránit jeho sebevědomí.

VZI“"  “ !o d  narození pro dítě n e j d « í m  místem socializace a dospívání 

je spojováno s osamostatňováním se od ní. To se týká různých oblast, a je zrejme ze 

jde o postupný proces. Například po stránce materiální a ekonomické znstava dne

většinou ještě dlouhou dobu na rodičích závislé.

Kon (1988) mlnví o třech základních oblastech, kterých se tento proces týká-  

oblast emoční, oblast moci a autority, normativní oblast (ve ktere vystupuji rodíce

jako identifikační vzor).
V emocionální náklonnosti dítěte k rodičům dochází k necemu, co muze být

vnímáno jako „ochladnutí". To přichází zákonitě s tím, jak do hry vstupuji nove

niterné vztahy dospívajícího mimo rodinu. Dospívající si utváří svůj vlastní privátní

prostor, a to i v emoční oblasti. „Dospívající nemůže vyspět, nepřetrhne ’ p p "

šňůru emocionální závislosti na rodičích a nepřenese-li své vztahy k nim do

mnohem složitějšího systému emocionálních zákonitostí, jehož jádrem nej

nýbrž on sám“(Kon 1988, s.74). Kon říká, že emocionální kontakt s rodicí se později

opět obnovuje, ovšem už na jiné úrovni.
Podobně je tomu i v oblasti rodičovské moci. Nejvíce se odpoutávání pojí se

sférou volného času. Dospívající chce sám rozhodovat o tom, jak si s °j 

rozvrhnout, sám si chce vybírat přátele, způsob zábavy.
Pokud jde o normativní oblast, vzor rodičů už nebývá přijímán tak nekriticky 

jako dříve, naopak často je podroben neúprosné kritice. Kon ale uvádí výzk y, 

které ukazují, že rodiče i v tomto období zůstávají pro většinu dospívajících 

se kterým se srovnávají. Tyto výzkumy ukazují i skutečnost, že v náročnýc 

situacích se dospívající nejčastěji obracejí právě na své rodiče. „Chtějí 

v rodičích především přátele a rádce. Navzdory své touze po samostatnosti živ 

zkušenosti a pomoc starších potřebují. Mnoho naléhavých otázek nem 

dospívající probírat ani se svými vrstevníky. Rodina zůstává místem, kde 

bezstarostně a jistě" (Kon 1988, s.75).
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Nelze tudíž jednoduše říct, že vztah k rodině přestává být v dospívání 

důležitý, ale spíše je  třeba mluvit o kvalitativních změnách, které tento vztah 

provázejí v důsledku celkového zkomplikování a diferenciace vztahů dospívajících.

Nový a typický pro toto období je pocit dospělosti. Kon (1988) říká, že 

předškolní děti mají tendenci srovnávat se spíše s mladšími, a tudíž si připadají 

„velké“, pro školní děti je  kvantitativním měřítkem přechod do dalšího ročníku, ale 

dospívající se začínají srovnávat s dospělými. Dospělost je  perspektivou, kam 

směřují. Tento postoj je nutně rozporuplný, protože ve srovnání s dospělými si 

dospívající musí připadat znovu poměrně nesamostatný a závislý. „Na rozdíl od 

dítěte však takovéto postavení již nepovažuje za normální a snaží se jej překonat.

Z toho plyne rozpornost pocitu dospělosti u pubescentů, neboť pubescent si činí 

nárok na to, aby byl dospělý, ale zároveň ví, že ne všechny ambice jsou oprávněné"

(Kon 1988, s.70).
Tento postoj se vztahuje ke všem autoritám. Dospívající chce ve vztahu k nim 

stále více uplatňovat svou vůli. Sám dospělé hodnotí a chce také rozhodovat, kdo je 

pro něj autoritou a kdo ne.

Vztah k vrstevníkům
Jak už bylo řečeno, dospívající si rozšiřuje vztahy mimo rodinu. Vyhledává

především vrstevníky, a to nejen spolužáky, ale navazuje i mimoškolní přátelství. 

Vrstevníci jsou ve stejné situaci jako on, a proto jsou mu blízcí. Příhoda (1971) 

mluví o výrazné tendenci ke sdružování, kterou vysvětluje pocity osamělosti a 

strachem ze všeho nového, co s sebou dospívání přináší. Vrstevnická skupina 

představuje důležitý prostor pro sociální dění, kde se dospívající učí prosadit se, 

udržet si své postavení, prozkoumat své komunikativní dovednosti. To, zda si 

dospívající dokáže získat respekt a přízeň kamarádů, má v tomto věku velký vliv na 

jeho sebehodnocení. Vrstevnická skupina je  důležitým emocionálním zázemím, 

prostorem pro emocionální kontakty. Zároveň je  zdrojem mnoha důležitých 

informací.
Významnou skupinou je školní třída, ve které dochází k celkovému užšímu 

stmelení, především díky bližším vztahům mezi jednotlivci. Výrazně se prohlubuje 

pocit sounáležitosti a solidarity. Zatímco mladší dítě ještě nemá o třídě jako takové 

úplný přehled, pro dospívajícího už začíná být třída organizovaným a 

diferencovaným celkem, kde má každý své místo. Důležité jsou stále více neformální

15



skupiny, které mohon vznikat v rámei školní třídy nebo i mimo ni. Takovéto skupiny 

nejsou sice řízeny zvenčí, ale často mívají svá vlastni formalizovana praví 

rituály.

Kamarádství a přátelství tvnické
Většina autorů rozlišuje pojmy kamarádství a prate stvi. amar

pro mladší školní věk, je více vnějškové - děti se spolu sdružuji, spolecne si hraji, 

povídají, podnikají různé akce, ale nezajímají se o subjektivní život jeden druhého. 

Tento zájem přichází až v dospívání, zároveň smtemosti, která je pro toto obdob 

typická. Dospívající touží po blízkosti druhého, usiluje o jeho zájem a pří 

navázat přátelství jako individuální a pevný vztah. Zatímco kamarádství bý 

nestálé a proměnlivé, závislé na mnoha okolnostech, přátelství představuj p Ý 

vztah nezávislý na situačních faktorech. Zatímco kamarádů bývá více, pv ’ 

v pravém slova smyslu jen málo, většinou pouze jeden nebo dva. Přátelství mů" 

podobné formy jako kamarádství, například společné trávení volného času. N 

od kamarádství však už tento vztah není založen na společné činnosti, ný 

hlubší emocionální náklonnosti. Vzájemná osobní blízkost se stává důležitějš' 

společné zájmy.

Touha po blízkosti druhého vychází mimo jiné i z vlastní sebereflexe, kter j 

spojena s potřebou intimity a svěřování. Psaní deníků může být také důsledkem této 

potřeby, především pokud blízký kamarád dospívajícímu chybí. Proto si autoři čast 

deník personifikují. Deník jako personifikovaný kamarád také na rozdíl od 

skutečného zaručuje člověku, že bude opravdu pochopen.

Přátelství vznikají opět především mezi vrstevníky. Tato orientace 

dospívajícího je výrazem snahy po víceméně rovnocenných vztazích a je spojena 

s očekáváním, že vrstevník je schopen jej lépe pochopit a hodnotit.

O lásce budu mluvit v následující kapitole, ale už nyní je zřejmé, že přátelství 

jako touha po emoční blízkosti a náklonnosti má v tomto věku k lásce velmi blízko. 

Kon říká, ž e , jako první samostatně zvolená hluboká individuální náklonnost nejenže 

předjímá lásku, ale částečně ji zahrnuje" (Kon 1988, s.103). Příhoda naopak lásku a 

přátelství odlišuje, vzhledem k sexuálnímu podtextu lásky. Mimo jiné říká, že 

podmínkou přátelství je vzájemnost. Naopak láska je většinou v tomto věku 

jednostranná a neuskutečněná, zůstává na platonické rovině.
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Přátelství má pro dospívajícího mimořádný význam. Podle Konaje dokonce 

„nejdůležitějším druhem emocionální náklonnosti a interpersonálních vztahů 

v dospívání“(Kon 1988, s.100).

Láska
Láska je velkým tématem dospívání a má vliv nejen na citový vývoj, ale 

promítá se do celého života a do utváření psychiky jako takové. Tradičně se rozdělují 

dvě roviny lásky - erotika a sexualita (někdy jsou uváděny tři -  sexualita, erotika, 

agapé). Sexualita, která je spojená především se smyslovým zážitkem, a erotika, 

která je spojena s city a vyjadřuje touhu po intimní lidské blízkosti. Období 

pubescence je více spojováno s erotikou „Touha dospívajících po lásce vyjadřuje 

především potřebu emocionálního kontaktu, pochopení a duševní blízkosti. Sexuální 

motivy v ní téměř nejsou zastoupeny nebo nejsou uvědomovány" (Kon 1988, s.l 16).

Podle Kona v tomto věku erotika a sexualita přestavují dvě roviny, které 

probíhají zcela mimo sebe. To se projevuje především u chlapců, kde tempo 

pohlavního dospívání většinou předstihuje vývoj komunikačních schopností a 

schopnost společného soužití. Na jedné straně je láska, jako potřeba emocionální 

vřelosti a komunikace, na druhé straně je ale rostoucí sexuální napětí, které je 

ventilováno různými formami, jako je škádlení nebo bavení se o sexu.

Příhoda (1971) úplně nesouhlasí s uvedeným dualismem erotiky a sexuality. 

Podle něho jde sice v obou případech o dva různé projevy, ale oba mají stejný, tedy 

sexuální základ. „Daleko výstižnější je utřídění těchto citů na sexuální, spojené 

jakkoli s touhou přímého tělesného styku nebo i uspokojení, a na erotické, u nichž 

není konkrétního cíle smyslného, i když je při nich touha po blízkosti milostného 

objektu" (Příhoda 1971, s.414). Z tohoto důvodu také nesouhlasí s Koněm a jinými 

autory, kteří říkají, že láska a přátelství jsou v tomto věku v podstatě totožné. Podle 

Příhody je mezi láskou a přátelstvím kvalitativní rozdíl.

Stejně jako Kon však říká, že pubescence je především obdobím erotiky. Ta 

má podle něj podobu idealizovaného zaměření k osobě druhého pohlaví. Její 

podstatnou charakteristikou je to, že není uskutečněná, právě vzhledem k tomu, že 

její podstata je sexuální.



4 VÝZKUM

4.1 POPIS ZKOUMANÝCH DENÍKŮ
Jak jsem uváděla na začátku, podařilo se mi sehnat demky peti podobné

starých dívek (ročník 1991,1992). Dvě žijí v Praze, dvě v malém městě (mestyse) a 

jedna na vesnici. Ke třem z nich mám nějaký vztah, at už přímo osobní ne j 

s nimi někdy byla v kontaktu. Všechny deníky byly sesbírány v červnu a září ro 

2004, kdy bylo dívkám dvanáct nebo třináct let. V následujících řádcích bych chtě 

provést základní seznámení s autorkami a jejich deníky -  jakou mají podobu, jak 

jsou dlouhé, zda jsou zápisy pravidelné, jak jsou členěné a jaká je jejich grafická 

úprava.

jméno datum
narození

věk 
(dosažený 

k září 2004) 
třída

bydliště

doba psaní 
deníku 

(historicky)

celková
délka

deníku
(stran)

doba psaní 1 
deníku 1 

(věk 
autorek) 1

Tereza únor
1991

13 let 
ukončila 
ó.třídu

Praha
říjen 2003- 
červen 2004 

9 měsíců
33 12;7-13;4

1 Adéla srpen
1991

13 let 
ukončila 

primu
městys

září 2003- 
září 2004 
13 měsíců

118 12-13; 1

I Veronika březen
1992

12 let 
ukončila 
5.třídu

vesnice

září 2001- 
květen 2004 
32 měsíců 

(zaznamenáno 
13 měsíců )

223 9;6-12;2

I Markéta srpen
1992

12 let 
ukončila 
5.třídu

městys
podzim 2002- 

září 2004 
přibližně 2 roky

108 10-12; 1

Jana září
1992

12 let 
ukončila 
5.třídu

Praha
prosinec 2002- 

září 2004 
21 měsíců

67 (A6) 10;3-12
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Z tabulky vyplývá, že mám k dispozici tři „mladší" deníky, ktere začínají 

kolem desátého roku (Veronika, Markéta, Jana), a dva „dospělejší , které začínají až 

kolem dvanáctého roku (Tereza a Adéla). Za věkový průnik všech deníků lze 

považovat dvanáctý rok.

Velký nepoměr je v rozsahu deníků, nejkratší je deník Terezy, jak co se týká 

počtu stran, tak co se týká zaznamenaného období. Deník Jany je také velmi krátký, 

ale vzhledem k tomu, že je psán nepravidelně, zahrnuje relativně dlouhý časový úsek 

necelých dvou let. Nejdelší jsou deníky Veroniky, čítají dohromady 223 stran. Jsou 

také psány v nej širším časovém období, ale zaznamenáno je pouze třináct měsíců, 

protože mezi jednotlivými díly je dvakrát téměř roční pauza (9;9 — 10;6 a 11 ;2 - 12).

V jejích denících například nejsou zahrnuty měsíce prázdnin.

4.1.1 Markéta

Markéta je dvanáctiletá dívka, která žije se svými rodiči a třemi mladšími 

sourozenci v malém městě. Markétu znám dobře, právě její deník mě inspiroval 

k tématu mé diplomové práce. Kromě deníku píše pohádky a příběhy (v jejích 

zápisech se například dočteme o tom, že píše příběh „Něco mezi domovem a 

civilizací, aneb lidská představa," také se zmiňuje o „mapě radenínského pokladu"). 

Pro svou rodinu a příbuzné vytváří noviny, kam píše různé příhody, vtipy, básničky, 

kreslí obrázky. Je tedy patrné, že psaní a kreslení jsou její velkou zálibou. Má ale 

mnoho dalších zájmů. V deníku se zmiňuje o tanečním kroužku, hodinách klavíru, 

pokud je mi však známo, ze všeho nej raděj i má počítačový kroužek. Ráda hraje 
různé stolní hry, například šachy.

Markétina rodina není tak úplně běžná, a to ze dvou důvodů: jednak je 

křesťansky založená, ale především velmi soudržná. Nemyslím tím pouze primární

rodinu, ale i širokou síť příbuzných, kteří se pravidelně scházejí, podnikají mnoho 
společného a vzájemně si vypomáhají.

.
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Tabulka č.2: deníky Markéty

vnější podoba deníku
počet
stran

období psaní 
(historicky)

období 
psaní (věk)

délka
zapsaného

období

sešit v pevných deskách 
(formát A5) 

papírový obal
57

podzim 2002 -  
listopad 2003

10-112 14 měsíců

sešit v pevných deskách 
(formát A4) 

papírový obal
51

červen 2004 -  
září 2004

11 ;9 -  12;1 4 měsíce

Jak ukazuje tabulka, od Markéty mám dva deníky čítající dohromady 1 

stran textu a obrázků. Mezi oběma deníky je půlroční vyneehávka. Prvm z meh s, 

začala psát zhruba v deseti leteeh. Nelze určit kdy přesné, jelikož na zacatku jes 

nejsou uváděná data. Oba deníky jsou v silnějších sešitech s pevným, deskám,, drn y 

má větší formát (A4).

Na začátku prvního deníku jsou vlastní i převzaté básničky, pořekadla a 

obrázky, „psaný příběh z knihy. Následují autorčiny příběhy nazvané Domov,ce 

(podle nich je nadepsán na deskách i celý deník). Na konei je nékohk stmcnych 

denních zápisů.

Druhý deník, který si začala autorka psát na konci dvanáctého roku, už je 

poměrně jednotný, složený z denních zápisů. Některé zápisy jsou do deníku vloženy 

nebo vlepeny, často je to například u zápisů z výletů a cest. Tento demk je 

charakteristický především neobvyklou systematičností a je  velmi propr ý P 

formální stránce.

Frekvence zápisů

V prvním deníku jsou jednotlivé zápisy nepravidelné, a jak už jsem 

zpočátku jsou uváděny bez dat. V druhém deníku už je frekvence každodenní, bez 

jediné vynechávky po dobu čtyř měsíců. Pravidelnost je dodržena za každou cenu, i 

pokud by měl mít zápis pouze jeden řádek. Autorka nepíše vždy zcela bezprostře 

sama říká, že například dopisuje o víkendu celý týden.

Délka zápisů

U obou deníků platí, že ke konci se zápisy zkracují. První zápis v druhem 

deníku má tři strany, zatímco na poslední straně deníku je zápisů sedm. Průměrná 

délka je ale půl stránky až jedna strana.

.
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Nadpisy
Oba deníky mají svou titulní stranu. První je uveden vlastní básnickou, v rohu 

pak jsou osobní údaje. Na předsádce druhého deníku je nakreslen rodokmen, první 

strana obsahuje nadpis DENÍČEK a opět osobní údaje. Kromě toho zde nalezneme 

zajímavou formulaci: Svolení o rodinné psaní a o to, že je  to pravda (podpisy

rodiny). Pod touto větou jsou skutečně podpisy rodiny a příbuzných.
Celkově si autorka dává na nadpisech záležet. U příběhů jsou číslované 

kapitoly (Domovice 1 - Domovice 12), později i konkrétnější názvy kapitol (Tatínek 

jede do Ruska. Zas ta škola. Pomůžete mi setry?). Některé kapitoly jsou nadepsány

pastelkami.
V druhém deníku mají jednotlivé zápisy ustálený nadpis, kde je v levém rohu 

uveden většinou symbolický obrázek počasí, následuje datum, den v týdnu, svátek a

rok.

'H . ooK rtU ks íý u M h '')  é b w M tf AOOfy

-*• sjrdLASs ckaÁs

Ukázka č. 1: grafická úprava nadpisů (Markéta, 11,10)
Nadpisy jsou někdy doplněny údaji o astronomických jevech, jako je zatměni

měsíce, jarní rovnodennost, fáze měsíce. Kromě toho zde jsou tři výraznější p’ 

(Hurá prázdniny 2004, Chaloupka 2004, ó.třída). Jsou vždy dole na stránce za 

posledním zápisem, zároveň tedy uzavírají předchozí etapu a uvozují ná 

Styly písma
Zpočátku jsou zápisy psány obyčejnou tužkou a je použito hůlkové písmo. 

Později autorka přechází k malému tiskacímu písmu. Ke konci deníku u" p 

klasické psací písmo, u kterého zůstává i v druhém deníku. To, jak Mar 

využít různé styly, je patrné například v zápisech z letního tábora (Chaloupka 2 )



kde cituje dopisy k etapové hře. Jsou odlišeny jednak stylem písma a také odděleným 

odstavcem.

t Á£7* L '.lÁ j'- /! 'JojkíIX' ■ Xť Ay(tr Á ťflsrb i* - i ' '  Jth,Ltyv~ /MuX.

Jicju* yAs*. Jii' ^  ■
MiVe.' jori nat-T-Hy,

& b r  S z zbl/tťr /íe/íwii/ ^

frOikte.S-lz.-Le. f o r t K - t / /,žeťY ^otě-ši
oči. M* oA/fl*4- /'wje. *Ď cl o / 1 * 0<\ «.*>»/“
ki.třv' ■", '  *•“ *•'*'' • / .

■ u í ^  i .-  < u i ^  -a . u A * U * -  ^ r í T A ^ .

X ,  ^  ^  x « a í i  ^  ' Ť 2 l

Ukázka č.2: využití různých stylů písma (Markéta 11,11)

Doprovodná grafika

V prvním deníku je mnoho obrázků. Zpočátku, kolem desátého roku, jsou to 

především jednoduché tematické kresby (např.podzimní a vánoční motiv). N ” 

obrázky jsou zaměřeny na konkrétní detail z textu. Následující už je kreslen ko 

jedenáctého roku a znázorňuje nakoupené školní pomůcky a jejich cenu.

-J  1 4—J—tJ- H— —
M  A  A  A S L £ J 1 £ -
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Ukázka č. 3: kresba s popisem (Markéta, 11)
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V druhém deníku je pouze jeden výraznější obrázek, který je zde vlepen 

společně se zápisem z výletu do Jizerských hor. Je kreslený kolem dvanáctého roku 

je možné na něm sledovat vývoj v kresbě -  obrázek je plastičtější, autorka pracuje se 

stínováním.

J  e e  á

40

i

Ukázka č. 4: kresba k zápisu z výletu (Markéta, 12)

Nově jsou v druhém deníku nejrůznější vlepene nebo vlozene predme y 

Kromě pastelek používá autorka barvy na sklo, tiskátka, fixy. Jsou 

v zápisu z letního tábora je jich hned nakolik (rozdělení do družstev, pokřiky, 

výsledné body). Mimo to například tabulka s vysvědčením.

Každý zápis, kde je řeč o nějaké cestě mimo domov, ať uz je to navsteva u 

doktora nebo několikadenní výlet, je doprovázen plánkem cesty. Ten má pod 

na které jsou znázorněna jednotlivá města a obce ve vztahu k městu, v n ' 

žije. Následující je z rodinného výletu do Pardubic.

Ždfrec n. Doubravou Chrudim

Radenín Nová ves Slatiňany Pardubice

Ukázka č. 5: grafické znázornění prostorových představ (Markéta, 11; 10)
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Je zajímavé sledovat, jakým způsobem si autorka své představy postupně 

rozšiřuje a doplňuje. Snaží se také dodržovat relativní vzdálenosti a někdy

počty kilometrů.

Vložené předměty
Do deníku je vlepeno mnoho věcí, které bych nazvala suvenýry -  pohlednice 

a vstupenky, vylisovaná rostlina, obálka s kartičkami a diplomy z letního tábora, 

papírový tácek ze svatby s napsaným sdělením. Vzadu v deníku je vložen letový 

program aviatické poutě, hlasovací lístek Balbínovy poetické strany, p 

z dovolené na Šumavě.

4.1.2 Adéla
Adéla je třináctiletá dívka, žije ve stejném městě jako Markéta 

matkou a dvěma staršími bratry. Rodiče jsou rozvedení, ale otec rodinu pravide 

navštěvuje. Adéla chodí na biskupské gymnázium. Adélu znám a jeví se mi jako 

temperamentní a dominantní dívka. Prostřednictvím deníku jsem však poznala i její 

jinou podobu, o poznání zranitelnější. Hraje na klavír a zpívá, ve škole chodí do 

tanečního a divadelního kroužku. Její rodina je také křest ansky založená.

Tabulka č.3: deníky Adély:

vnější podoba deníku počet
stran

období psaní 
(historicky)

období
psaní
(věk)

délka
zapsaného

období

blok na denní záznamy 6
září 2003 -  
říien 2003 12— 12;2 2 měsíce

sešit s pevnými deskami 
(formát A4) 

pouštní motiv
112 prosinec 2003 -  

září 2004 12;3 - 13;1 10 měsíců

Také od Adély mám k dispozici dva deníky. První z nich si začala psat ve 

dvanácti letech do starého bloku na denní záznamy. Na šesti stranách j 

stručných zápisů psaných obyčejnou tužkou a hůlkovým písmem. Druhý 

v sešitu s pevnými deskami, na nichž je obrázek pouště, obsahuje 112 s

Deníky Adély se na první pohled liší od Markétiných tím, že v n* 

využito žádných výraznějších grafických prostředků. Zápisy představuj' p P 

událostí jednotlivých dnů, hlavní linii celého deníku však tvoři zápletky a peripetie 

Adéliných lásek.



Frekvence zápisů

První deník je psán ještě nepravidelně. Ale v druhém deníku už není ani jedna 

vynechávka. Zápisy z cest jsou psány zvlášť do jiného deníku, ale v tomto den' j 

to vždy uvedeno a jsou zde nadepsána alespoň data.

Délka zápisů

Zápisy jsou poměrně krátké, průměrně zhruba osm řádků, maximální dé j 

jedna strana, minimální jeden řádek.

Nadpisy

Oba deníky mají titulní stranu, na které je nadepsáno Můj deník a jméno 

autorky. U zápisů je většinou uvedeno pouze datum, některé jsou doplnene 

nadpisem. Často jsou to významné dny křesťanského roku, mimo jiné i každá neděle 

(Popeleční středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční pondělí), 

dále dny týkající se školního roku (ředitelské volno, den otevřených dveří, 

vysvědčení, prázdniny). Některé jsou nadepsány podle důležité události (taneční, 

kino, stěhování, prase, nemoc, sokolovna, Brno CT), podle důležitého člověka 

(Anička, Máca, Radek, Další láska -  Pája,), často jsou to nadpisy spojené s cestami 

(Výlet-Karlštejn, Řecko, Chaloupka, Lomnice, Borová). Několik nadpisů je i různě 

kombinovaných (neděle+Máca+taneční. Skauti+Anička+neděle). Žádné další 

výraznější členění v deníku není, pouze nadepsán kalendářní rok.
Styly písma

Zápisy v prvním deníku jsou psány obyčejnou tužkou a hůlkovým písmem. 

Druhý deník je psán celý psacím písmem, těžko čitelným. Písmo je navíc občas 

škrtané, doplňované šipkami, případně hvězdičkou s poznámkou. V textu je pouze 

výjimečně zdůrazněno slovo hůlkovým písmem, například když jde o název (Tele 

tele, Dědictví) nebo o slova s určitým emočním nábojem:
Bylo to SUPER!

Byla to OTRAVA!

Přišel tam i Bóďa a na uvítanou mi dal PUSU!

Viděla jsem PAPÍRA jak  jde domů.

Doprovodná grafika

Jak už jsem uváděla, v Adélině deníku nejsou žádné obrázky ani jiné grafické 
prostředky.

Vložené předměty

Do deníku je vložen vlastní autoportrét a obrázek kostela.

.
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4.1.3 Tereza
Tereza je ze všech dívek nejstarší, je jí třináct let a žije v Praze v malém bytě 

srodiči a sestrou. Má výraznější problémy se školou. Díky tomu jsem ji tak' 

poznala, jeden rok jsem ji doučovala češtinu. Chodí na keramiku, má ráda zvířata, 

nejvíc svého psa, o kterém se v deníku zmiňuje.

i auuiKa c.h. aem 
vnější podoba

deníku

k íerezy 
počet

stran

období psaní 

(historicky)

období psaní 

(věk)

délka zapsaného 

období

školní sešit 

(formát A5)
33

říjen 2003 -  
červen 2004

12;7 - 13;4 9 měsíců

Terezin deník je psán v obyčejném sešitu, je ze všeeh deníků nejkr^ í, má

pouze 33 stran. Tereza si ho začala psát až po dvanáctém roce, te y je

deníků „nejdospělejší". Je nadepsán jako bývají nadepsaný sko ni

předmětu je Deníček. . ,
Tereziny zápisy ztvárňují představu d e n í k u  jako blízkého k a m a r á d a ,  kte^mu

• ' Vv^tihuie to i začátek deníku, tedylze všechno svěřit - starosti, radosti, tajna pr

za jakých okolností se jej Tereza rozhodla psát.

Ahoj Deníčku! ,
i roioi rtpn brečí! A nám z Luckou je  Dneska je  špatnej den. Hlavně pro mamku. J

mamky líto! ,

Všechny zápisy jsou v podstatě psány jako dopisy. Podobné jako u y 

tvoří hlavní kostru celého deníku příběh o lásce, ale u Terezy jde o vý j P 

jedné lásky.

Frekvence zápisů

Tereza píše pouze oběas. V deníku je dohromady 20 zápisů, většinou 

následují tak tři za sebou.

Délka zápisů

Průměrná délka zápisu je jedna strana, každý začíná na nové stránce.
Nadpisy

Jednotlivé zápisy jsou uvedeny pozdravem Ahoj deníčku! a ukončeny 

Dobrou deníčku. Tato uvedení nejsou příliš zvýrazněná. V deníku je kromv
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několik dalších nadpisu (Moje rodina, Zvířata, Smajlíky, Psaníčka a adresy, Samer 

Issa).

S,S'y ”  Autorka nejěastěii používá malé tiskací písmo, někdy psací, U *  zápis 

s použitím jednoho stylu, obéas škrtá. V textu se hodné vyskytuj, vykrtcn* .  

nápisy mimo text. V obou případech jde o sdělení, která mají zvlastm dulez.to

naléhavost. Některé jsou psány formou P.S. ^

P.S. Mám ráda (nejvíc mámu, Lucku, Bárta, Káju) pak je  Radek i tatu, p  

na pivo.

P.S. Prosím, ať máme s Ráďou zase schůzku.

Miluju Radka 

Rádi emal...

Doprovodná grafika
Celý deník je provázen samolepkami (drobná blýskavá srdíěka, zv.ratka, 

obličeje, Santa Klaus, Gejša, Harry Potter). Do deníku je vložena obalka sttcker 

album, ze které Tereza samolepky čerpá.

Hned na začátku deníku je několik fotografií s rodinou a také se zvířecími 

společníky. Uvnitř deníku jsou fotografie psů stáhnuté z internetu. Vlas 

v deníku nejsou, pouze srdíčka a obličeje, kromě toho pak Smajlíky, k 

podobu neurčitých postav, u každé je uvedeno jméno a komu patří. (Sm'“ " ky 

Bed-Moje, Srdíčko-Moje, Ušáček-Moje).

Jedna stránka je věnována Sámeru Issovi, s velkým nadpisem a komentářem S 

Issa je  moje hvězda superstar. K tomu je přiložen výstřižek z časopisu s jeho fotkou 

a osobními údaji. Celý záznam je ještě doplněn jeho emailovou adresou.

Vložené předměty

Vlepená obálka Na psaníčka a adresy, vložená obálka se samolepkami 

(Sticker album).

4.1.4 Jana
Jana je ze všech dívek nejmladší, je jí dvanáct let. Její deník jsem získala 

zprostředkovaně, takže osobně jsem se s ní nesetkala. Z deníku vyplývá, že má tři 

sestry. Žijí v Praze pouze s matkou, která má ale partnera.



1 abulka c.5: deník Ja 
vnější podoba 

deníku

ny;______
počet
stran

období psaní 
(historicky)

období 
psaní (věk)

délka zapsaného 
období

malý sešit 
v pevných deskách 

(formát A6), 
pouštní motiv

67
prosinec 2002 -  

I září 2004
10;3 -1 2 22 měsíců

Deník Jany je v notýsku s pevnými deskami, na deskách je s ]
Adély pouštní motiv (lze v tom hledat i symbolický smysl). Ma 67 straně a

ho psát zhruba v deseti letech. Deník je podobně jako Terezin hodné intimní. 

Autorka si nedělá velké starosti s formou psaní, z jejich zápisu je patrna s 

bezprostřednost, píše i v průběhu dne. Jako v následujícím úry 

Pita a Vojta jsou stále zavření, a já  se stále nudím. V pokoji. Stále. Stále. Možná, ze 

tam budou zavřeni až do konce jejich života. Každá minuta je  pro mě věčnost. Las se 

proti mě zpiknul, utíká strašně pomalu ještě pomaleji než šnek. Nudim se a , když se 

prozvánim s maminkou a Milánkem takto nepomáhá pořád se nudim 

Frekvence zápisů

Autorka píše velmi nepravidelně, průměrně jednou za 14 dní, maximálně dva 

zápisy najednou. Dohromady je v deníku 44 zápisů. Ale zda se, ze by rada psala 

častěji. Nejdelší pauza představuje čtyři měsíce, po ní následuje závaze 

se chce celkově změnit a psát do deníku častěji.

Délka zápisů

Průměrná délka zápisu je jedna strana, nejdelší má tři strany, nejkratší v yv
řádky.

Nadpisy

V deníku není výraznější titulní stránka. Zápisy nejsou graficky odděl y, 

většinou jsou jednoduše uvedeny větou: Milý deníčku, dnes je  ... (datum), případ 

různými obměnami této úvodní formulace: Milý a malinko nevěrný deníčku... Milý 

pouštní deníčku. Někdy je zápis uzavřen slovem Dobrou! Tyto úvody se často 

ztrácejí v textu, především pokud zápis plynule navazuje na předchozí uprostřed 
stránky.

V jednom ze zápisů autorka uvádí, že se rozhodla psát datum nad úvodní 

formulaci Milý deníčku, pokouší se tedy o nějakou ustálenou formu, tu pak skutečně



dodržuje. Pouze dva dny jsou zdůrazněny doplňujícími nadpisy: Prvm sM m  den, 

Babičky narozeniny. Kromě toho je nadepsán kalendám"

Sty'y ^Autorka používá stálé písmo, psací. Na první pohled je výrazné ěasté škrtání.

většinou z těchto škrtnutých slov vytváří různé tvary nebo neurčíte sk .y

toho je v textu mnoho šipek k vysvětlení a doplnění, časté jsou vykřičníky,

vyjadřující určitou naléhavost a emoce:

Nudim se!!!!!!!!!!!

Strašně se na to těším!!
To udělal Pepa!!!!!!! A stále dělá!!

Některá slova v textu jsou zvýrazněná velkými písmeny. Jsou to napn

názvy filmů a televizních pořadů (My všichni školou povinni, Eso, Kid, Mash), d

jakékoliv jiné názvy mající charakter nápisů (Opatov, Háje, Kačerov,
Kromě toho je ve zvláštních případech použito zdobnější malé tiskací písmo:

Pán prstenů, Společenstvo prstenů, Dvě věže (pokaždé když je řeč o tom 

použit stejný styl písma). Stejným písmem je napsáno i slovo Políbit. Tedy je zř j

že jde o slova, která mají pro autorku pozitivní konotaci.

Doprovodná grafika
K zápisům jsou podobně jako u Terezy vlepeny malé blýskavé samolepky

srdíček. Vlastní obrázky zde nejsou, pouze opět malá srdíčka.



4.1.5 Veronika
Veronika je dvanáctiletá dívka, žije s rodiči a třemi bratry ve vesnici nedaleko 

Prahy. S Veronikou jsem se sice setkala, ale neznám ji osobně.

Tabulka č.6: deníky Veroniky ______ ____________________ __________ _____

vnější podoba deníku počet
stran

období psaní 
(historicky)

období 
psaní (věk)

délka
zapsaného

období

sešit v pevných deskách 
(formát A5) 35

září 2001 -  
listopad 2001

9;6 -  9;9
2,5 měsíce

tenký školní sešit 
íformát A5) 7 listopad 2001 9;9 0,5 měsíce
malý sešit 

íformát A6) 68 říjen 2002 -  
leden 2003 10;6 - 10;10 4 měsíce

školní sešit 
(formát A5) 

desky ozdobené srdíčky 
z laku+ samolepka

66 leden 2003 -  
březen 2003 10; 10-11 2 měsíce

školní sešit 
íformát AS') 27 duben 2003 -  

květen 2003 11 — 11 ;2 2 měsíce
sešit v pevných deskách 

(formát A4) 
látkový obal + nápis 

z kůže í.,PRIVATE!4")
20 duben 2004 -  

květen 2004 12 - 12;2 2 měsíce

Od Veroniky mám velice rozsáhlý materiál, šest deníků. První si začala psát 

Již v devíti letech, jde tedy o nejmladší deník ze všech. Její deníky zahrnují období tří 

let, ale zaznamenáno je pouze třináct měsíců, protože je mezi nimi dvakrát téměř 

roční pauza (9;9 -  10;6 a pak 11 ;2 -12).

U jednotlivých deníků je možné sledovat vývoj, především co se týká grafiky. 

Zcela odlišný je po všech stránkách až poslední, šestý deník, který si Veronika začala 

psát ve dvanácti letech. Struktura zápisů se mění, strana je nepravidelně členěná, 

spíše než o souvislý popis dne jde o jednotlivá sdělení, prokládaná vlepenými 

obrázky, komentáři, vzkazy. Zápisy jsou také o poznání intimnější. I jeho vnější 

podoba se liší od předchozích. Je ve velkém sešitu v pevných deskách, obalen ve 

výtvarně vyvedeném látkovém obalu, vpředu je ozdoben nápisem z kůže PRIVATE!, 
na zadní straně je vykřičník z kůže.

Deníky jsou v různých sešitech, buď v obyčejných školních nebo s pevnými 

kami, většinou formátu A5, jeden je v malém notýsku. Některé jsou ozdobené 

amolepkou, na jednom jsou srdíčka namalovaná lakem na nehty.
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Délka zápisůřápisů
Průměrná délka zápisů je jedna strana (A5), nejdelší má pět stránek, nejkratší

dvě řádky.
Frekvence zápisů

V denících je minimálně vynechávek. Pouze v posledním dílu jsou zápisy 

nepravidelné. Výjimečně jsou dny pouze nadepsané s vynechaným místem.

Nadpisy
Deníky, mají většinou svou titulní stranu. Poslední deník má namísto toho 

následující uvedení:
Milý deníčku, dnes se vidíme poprvé a měli bychom se spolu trochu seznámit. 

Jmenuju se Veronika, ale říkají mi Nika. Byla bych moc ráda, kdybychom spolu

dobře vycházeli a byli si věrní.
V této formulaci je vyjádřen vztah k deníku, podobně jako je tomu u Terezy .

Nadpisy většinou obsahují datum a den v týdnu, ale nemají pravidelnou formu. 

Autorka v nich často užívá různé tvary písmen (podlouhlé, široké...), zajímavý je 

například nadpis psaný se zpřeházenými písmeny jako šifra. Několik nadpisů je 

rozšířeno (S dědou, Štědrý den, Silvestra, Neděle-karneval, Čtvrtek-mám narozeniny,

Dnes je  Apríl, Čarodějnice)

Styly písma
Veronika používá převážně psací písmo. Hůlkovým písmem jsou psány 

některé nadpisy (S dědou), názvy filmů, pořadů, knížek (Shrek, Doremi, Julie na 

koňský farmě, Kouzelná školka), názvy, které mají charakter nápisu (Deli, Krokodýl, 

Pudink, Pennymarket, Album etud 1,2, I.P. Pavlova) nebo opět slova mající v sobě 

pozitivní konotaci, případně vyjadřující pozitivní emoce autorky (Snowboard, Na 

orách to bylo skvělé — oba nápisy jsou přes celou stránku), stejně tak i negativní

emocefZTz mě to doma vůbec nebaví!!!!)
V průběhu zápisů jsou patrné změny v autorčině rukopisu, od rovného písma

písmu se sklonem doleva nebo se sklonem doprava. V posledním dílu používá 

malé tiskací písmo.

Doprovodná grafika
Veroničiny deníky pro mě byly nej zajímavější především z grafického

hlediska, proto se na ně zaměřím podrobněji.
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- Ze začátku jsou zápisy doprovázeny mnoha konkrétními obrázky, které jsou 

kresleny pastelkami nebo tužkou. Tyto obrázky často vykreslují detaily ze zápisů 

(kolečkové brusle, šachy, koloběžka, bonbón, nakoupené potraviny s popisem).

□ i 6 f Ť /
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Ukázka č. 6: obrázky k zápisům (Veronika, 9;5)

Již v prvním deníku se objevuje jiný charakter obrázků -  různé tvary kytek, srdcí, 

obličejů, často kreslené propiskou.

Ukázka č. 7: obrázky k zápisům (Veronika,9,6)

- Od druhého deníku dále jsou některé stránky podmalovaný pastelkam 

srdce, sluníčka, kapky, mraky, různé geometrické tvary).

- Ve třetím deníku se opět objevují sice konkrétní, ale osobitejsi obrázky, kres en 
s větším rozmachem.

Ukázka č. 8: obrázek k zápisu (Veronika, 10; 10)
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Zápisy mají celkově větší dynamiku, v nadpisech jsou zajímavé tvary písmen, ale 

přibývá i škrtání.
- Ve čtvrtém deníku je na předsádce báseň napsaná červenou propiskou. No 

objevuje fix (dva obličeje-dobrá nálada, zlost), obtisknutá rtěnka.

- V pátém deníku je mnoho obrázků lemujících text, kreslených propiskou, 

toho je na konci sešitu spleť čar a v ní obtáhnuté vzniklé tvary.

- Zajímavý je z grafického hlediska opět poslední deník. Už jsem uváděla, že form 

členění zápisů je volnější. Je zde mnoho vlepených předmětů. V jednom zápisu jso 

kreslené obrázky na způsob malovaného čtení. Nalezneme zde i půdorys vlastního 

pokoje, nakreslený obrázek od kamarádky nebo znak přátelství. Následující ukázka 

dokumentuje celkový charakter posledního deníku Veroniky, kolem dvanáctého 

roku:

Ukázka č. 9: grafická úprava deníku (Veronika, 12;1)

Vložené předměty

Vlepené předměty jsou pouze v posledním deníku: bavlnka, výstřižky

i *  a W & jó

.

Vouw.

z časopisů, dvoukoruna (To jsem dostala od Štěpána za jeho mikinu, kterou jsem  

našla na hřišti), nálepky od Fanty a irského piva.



4.1.6 Shrnutí popisu
Tabulka č.7: shrnutí - stručné charakteristiky jednotlivých deníků

---------------------- 1-------------- r

jméno deník
základní {- 

charakteristika 
deníku

1 Tereza
intimní zápisy 
psané formou 1 n 

dopisu_____1
1 Adéla 1 .deník

stručné 1 
noznámkv 1

2.deník
1 popis událostí dne 1 
1 a intimní zápisy.

1 Veronika 1.-
5.deník

popis a vyprávění 
o událostech dne.

zápisů délka

nepravidelná 1 s. A5

; řádků

grafika

1 s. A5

Markéta 1 .deník

volné zápisy,
6-deník ".yllen^názo^, ide|n4

vzkazy,
větší intimita

různorodé formy-
básničky,
pořekadla, I .,  , ,v v_ v, nepravidelná
pribehy, 1 

stručné denní 
zápisy

předměty 
žádné vlastní obraí 

žádné grafické 
prostředky

vlastní obrázky kreslené 
pastelkami, tužkou, 
propiskou, fixem, 
ozdobené stránky. 

desky v obalu z látky a 
kůže, vlastní obrázky, 

vlepené předměty, 
střižky z časopisů,

2.deník

Jana

0,5 -  1 s. 
A4

denní zápisy, 
forma vyprávění, 

formálně i 
obsahově 

systematické 
intimní zápis}

pravidelná

nepravidelná ls. A6

vlastní obrázky kreslené 
pastelkami

vlepené předměty, 
tabulky, rodokmen, 
grafická úprava nadpisů, 
použité pastelky, barvy
na sklo, fixy.______ _

vlenené samolepky

Z tabulky je patrné, že deníky mají různý charakter. Osobné bych cekala, ze
míra jejich intimity bude souviset s věkem autorek. Deník Terezy jak j

autorky by tomu odpovídal, stejně tak u Veroniky je v posledním deníku patrny 

vývoj k větší intimitě (na jeho obalu je nápis „PRIVATE! ). Ale zajíma j 

deník Jany je ve srovnání s jinými velmi intimní, přestože autorka je ze všech 

nejmladší.
Překvapila mě důsledná pravidelnost některých autorek. Deník Tere y 

se opět v tomto liší. Nepravidelnost souvisí s celkovým charakterem těchto d 

jejich cílem není zaznamenat každý den, ale pouze osobně důležité událost
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Co se týká délky, je patrné, že autorky mají tendenci popsat v každém zápisu

jednu stránku, ale různého formátu (Každá má takový formát, jaký jí vyhovuje).

Pouze Adéla má zápisy výrazně kratší.
Pokud jde o grafickou stránku, nej bohatší jsou deníky Markéty a Veroniky. U

obou je patrný podobný vývoj v užití grafických prostředků. Zpočátku (kolem 

desátého roku) je v zápisech více kreslených obrázků, které se tematicky váží k textu, 

často znázorňují nějaký detail ze zápisu. U Veroniky najdeme s postupem času stále 

více abstraktnější tvary a osobitější obrázky, u Markéty pak více schematických 

grafických prostředků, jako jsou tabulky, plánky, symboly počasí. Kolem dvanáctého 

roku začínají u obou dívek převládat místo obrázků různé vlepené předměty a 

suvenýry. S těmi se setkáme i u Terezy .

V denících Jany a Terezy jsou místo obrázků samolepky, u Jany pouze 

nenápadné, ale u Terezy představují významný grafický prostředek.

Míra členění zápisů je také u jednotlivých autorek různá. Jana například své 

zápisy výrazně neodděluje, takže často splývají v jeden celek. Naopak Markéta má 

ustálenou formu členění, její nadpisy trochu připomínají kalendář. Jsou doplněny i o 

takové údaje, jako jsou fáze měsíce nebo jarní rovnodennost. Všechny autorky 

oddělují jednotlivé kalendářní roky, u jednotlivých zápisů uvádějí datum. Nadpisy 

jsou v některých případech doplněny o důležitou skutečnost - významné dny 

kalendářního roku, svátky, u některých jsou to události spojené se školním rokem, 

často jsou to narozeniny vlastní nebo někoho z rodiny, osobně důležitá událost nebo 
osoba.

4.2 FORMY A ŽÁNRY V DENÍKU
Jak říká definice literárního slovníku, deník může nabývat různých žánrových 

podob (viz kap. 3.1.1). Škála žánrů použitých ve zkoumaných denících je skutečně 

široká, a proto se na ně v této kapitole zaměřím podrobněji. Mým cílem není odborná 

analýza z hlediska literární teorie, spíše jsem chtěla ukázat rozmanitost žánrů, které 

v denících nalézt, a dovednost autorek s nimi zacházet. Také jsem si vědoma 

oho, že mluvit o žánru je možná trochu nadnesené -  přesnější by bylo říct, že 

j dnotlivé části deníku se svou formou, kompoziční strukturou nebo obsahem 

itému žánru blíží. Přesto se mi tento pojem zdál jako nej příhodnější.



4.2.1 Deník Markéty -  vývoj zápisů k deníkové formě
Je zajímavé sledovat, zda a jak se forma psaní u jednotlivých autorek mění, 

jestli je u nich nějaký vývoj patrný nebo ne. Například Adélin deník je poměrně 

dlouhý, ale forma zápisů zůstává stejná. To samé platí o deníku Jany, přestože 

zahrnuje období dvou let. Nej zajímavější v tomto ohledu pro mě byl deník Markéty.

V této kapitole chci ukázat, jakým vývojem prošly její zápisy, než vůbec získaly 

podobu denních zápisů. Ve vývoji jsem odlišila čtyři části. První tři jsou součástí 

jejího prvního deníku, poslední část zahrnuje druhý deník,

l.část (věk -10. rok)

První část, kterou začala psát Markéta kolem desátého roku, ještě není úplně

stejnorodá a souvislá, zdaleka se nepodobá tomu, co si člověk představí pod pojmem

deník. Střídají se tu obrázky, pořekadla a básničky - jak vlastní, tak opsané

z knížky nebo z učebnice. Stejně tak obrázky jsou vlastní nebo obkreslené z knížky,

případně od kamarádky. Na této části je patrné, jak autorka hledá možnosti vlastní

prezentace na papíru, zkouší různé prostředky sebevyjádření. Ze střídání vlastních a

převzatých básniček je patrné hledání sebedůvěry ve vlastní projev. Například hned

na první straně je vlastní básnička a na další straně je báseň od J.Seiferta, která má 
podobné téma.

Vlastní básnička: Převzatá básnička:
Kdo je zdraví a kdo ne, KOULELO SE KOULELO
ať si mrkev kupuje. JAROSLAV SEIFERT
Mrkev má dost vitamínů, Už krásný podzim podává
zažene nám medicínu. jablka sladká, voňavá.
Medicína to je  lék, Vezmi si jedno do dlaní
Míše padá podpatek. o kousni: dobré chutnání.
Viděli jsme kluka holku, Lék hořký bereš na lžičku
spadli oba do klobouku. a ležíš nemocen,
V klobouku je  zvonec, oč sladší v ka žd ém  jablíčku
crr a už je  konec. můžeš mít každý den!

Vždyť víš, že v každém ovoci 
je  lék je ž  brání nemoci. 
Červená barva jablíčka 
vrátí se ti zas do líčka.
Však na jablůňku zapomněl 
kdekdo z nás v zápětí.
Pro včely měla med a pyl, 
jablka pro děti 
(Markéta, 1. deník, s. 1 a 3)



2.část (věk -  10;6)
Tato část začíná zhruba v polovině jedenáctého roku, obsahuje 12 příbv 

(„Domovice 1-12“), které sama autorka označuje jako zapsané sny na pokračovaní.

Snům se podobají tím, že reálné postavy a reálné situace jsou zasazeny do zvláštních 

a neskutečných souvislostí. Začátek příběhů je ještě hodně fantazijní, objevují se 

v něm dokonce pohádkové prvky.

DOMOVICE 1
To jednou sem šla vyprovodit Bětušku. Až jsme došli do malé jeskyně, a tam seděl na 

zábradlí ňákej pán. Bětuška povídá: Tady bydlím. Musím už jít domů, a tak šla. 

Markéta šla taky domů. Když podala pánovi ruku, ale stalo se, že j í  podala ruka 

ruku. Markéta měla jedno přání a tak se rozmíšlela, co by tak potřebovala, a už ví 

hrad, hrad. Hnet si ho přála. (Markéta, 1. deník, s. 8)

Další příběhy už vesměs popisují situace z všedního života. Největším 

tématem je holčičí kamarádství a jeho zápletky, hádání, nekamarádění. Toto 

kamarádství je ještě hodně proměnlivé, nestálé. Nicméně mít kamarádku je velmi 

důležité. To dokládá i následující ukázka:

Ve škole viděla poprvé Lízu byla tam z Monikou. Ach s tou bych chtěla kamarádit.

Má světlý vlněný dlouhý vlasy a šišatej obličej, modré oči, malej nos a je  skoro velká 

jako já. Zdenička bude sedět s Katkou, Jana se mnou a Eva? Ahoj, řekla Eva sedím 

s Lížou. Vážně? Ano. To je  škoda, že se mnou nebudeš sedět. A ještě řekla Eva: budu 

s ní na pokoji. Ty? Jak to? Protože je  tu Tereza. Ach jo. Děti, řekla učitelka, Eva se 

vimění s Kordulkou. Ach jo. Ahoj Lízo a Moniko a Aničko. Aničko s tebou budu 

kamarádit. Budu mít konečně kamarádku. (Markéta, 1.deník, s. 37)

Silným tématem je školní dění. V jednom příběhu například popisuje autorka 

soutěžení o nejhezčí obrázek, v jiném příběhu si hlavní hrdinka zapomene nakoupit 

pomůcky do školy a ve škole se pak musí omluvit (ale všechno dobře dopadne - hned 

po škole si je jde koupit a druhý den už je zase všechno v pořádku). Často se příběhy 

týkají rodiny a dění doma.

Nevšední je ale způsob, jakým autorka všechna tato témata ztvárňuje. Když 

jsem si příběhy pročítala, nabyla jsem nejprve dojmu, že jde o nesmyslnou spleť 

postav a dějů, proud myšlenek, kterému chybí jakákoliv struktura, potřebný nadhled 

a odstup. To je ještě zesíleno tím, že některé pasáže jsou psány jako volný rozhovor: 

A mám kamarádku Janu, Evu, Zdenu. A Terezu musíte ještě vidět. Ty se máš. A jak  ti 

říkali? Všelijak. Já už mám kamarádku Lucku já  taky Terezku. No jo, jenže viste
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sestry. To nevadí a abys věděla, že to tak může být, tak mi ti tady z Luckou ukážeme. 

Lucko di j í  bouchat, ale Terezko to je  hřích. Abys věděla už s tebou ve škole sedet 

nechci (Markéta, 1.deník, s. 26-27)

Ve snaze trochu se v příbězích orientovat, vypsala jsem si jejich děj a ukázalo 

se, že mají svou vnitřní logiku, některé i zápletku a rozuzlení, tedy jsou skutečně 

psané jako příběh. Jako například následující (volně parafrázováno).

Kordulce (hlavní postava) se ve škole nedaří. Dostane dvě pětky a navíc je  přesazená 

ke klukovi. Obojí znamená pro Kordulku pohromu, je  úplně neštastná a na posměch 

všem svým kamarádkám. Ty se právě v tento den rozhodly založit partu a vymýšlejí 

název. Jedna z nich dostane nápad, že se budou jmenovat „ Nákladák + rezerva , 

protože je  jich přesně sedm a náklaďák má šest kol a jednu rezervu. Tou bude právě 

Kordulka. Pomocí svých sester ale Kordulka všechno překoná, získá zpět přízeň 

kamarádek a z party se na místo „Náklaďáku" stává „Přátelská sedma.

(Markéta, 1. deník, s. 4 6 -4 9 )  

Často jde o příběhy s morálním ponaučením, například následující, o závisti a 
odpuštění:

Když Kordulka přišla domů, tak maminka j í  říká: Pojeď se mnou do města. Ve městě 

najednou někdo přišel a dává Kordulce plyšového slona. Kordulka poděkuje. 

Maminka říká: už pojedem raděi domů. Večer se Lucka probudila a vidí slona. Hned 

ho vezme a utíká s ním k rybníku. Tam ho vihodila a nechala plout po rybníku. Druhý 

den ho Kordulka nehledala, protože si myslila, že se j í  to jen zdálo. Zrovna dneska 

měli jet se školou do rybníku. Zrovna tam kam ho Lucka vyhodila. Tak ho tam našla, 

zaradovala se a holkám koupila podobný a dala jim  je. Holky když spaly vyndaly si 

slona s poličky čekaly až jim  to Kordulka oplatí ale to se už nikdy nestalo.

(Markéta, 1. deník, s. 16)
3.část (věk -  11 ;3)

Tato část vznikla po jedenáctém roce, je velmi krátká, oddělena od

předchozích mnoha prázdnými stranami. Obsahuje pouze deset po sobě jdoucích

denních zápisů, které jsou zcela odlišné od předchozích. Jsou velmi faktické a

popisné, všechny nadepsány stejným způsobem, zkracují se a jsou čím dál stručnější

a heslovitější (poslední zápis nemá ani celý řádek). Uvádím poslední dva zápisy: 
10.11.2003 (pondělí)

Škola. Nauka. Klavír. Svíčková. Spánek (hají) vytrhla jsem si zub (trojku).



Škola, plavání, spánek. 2003)

(Markéta,1.deník, 10-1 l.U .

4.část (věk-11;9-12;1) -„tnrkv
Tato eást zahrnuje ětyřměsBní období kolem dvanáctého roku y.

obsahuje denní zápisy bez jediné vynechávky. Většina zápisů je p s á n a  jako souvise 

vyprávění, ne pouze heslovitě. Zápisy mají poměrně stálon strukturu, nadp.sy 

stálou formu. K této části se blíže vrátím v následující kapitole, ale na tom 

uvádím alespoň jeden úryvek.

13.června (neděle) Antonín 2004

Dnes byl v kostele jen tatínek. Ostatní dospávali včerejší zameskane hodiny, 

jsme si s příbuznými povídali. Odpoledne rodiče ulehli do postele. Ostatní byli na 

počítači, hlavně Jura. Já se koukala na pohádku „Jak se Kuba stal mlynářem. By 

pouť v Zalíbeným, ale my jsme kvůli únavě nejeli. Oběd: Kuře s bramborama, okurka 

a rajčata) Pak jsme šli všichni ven. Házeli jsme na koš. A čekali na taťku az spraví 

bojlér, aby si s námi šel hrát. Jenomže už začal večerníček a byl večer. Tak jsme 

zaujmuli místo v posteli a vyleželi se až do rána. (Markéta,

Je patrné, že zápisy od prvních pokusů kolem desátého roku prošly dlouhým 

vývojem. U ostatních dívek se s něčím podobným nesetkáme, a 

„nejmladších“ deníků Veroniky, které začala psát v polovině desátého roku. Deníky 

ostatních autorek zhruba odpovídají Markétině poslední, tedy 4. části. Mark' 

vývoj je zajímavé sledovat i z hlediska vývojových stádií. V příbězích druhé 

které začala psát autorka v polovině jedenáctého roku, se ještě setkáme s tématy, 

která jsou charakteristická pro mladší školní věk. Především jsou to témata dí 

kamarádství - vytváření skupin, soutěžení, hádky, závist, odpuštění. Často se do 

příběhů promítá školní dění a snaha uspět v něm.V příběhu o zapomenutých 

pomůckách je patrná úzkost, o které mluví Příhoda (viz kap. 3.2.1), jakýsi strach z 
toho, aby všechno bylo tak, jak má být.

Ve formě lze sledovat vývoj schopnosti strukturovat realitu, zpočátku příběhy 

postrádají jakoukoliv strukturu, později v nich je čím dál více patrná dějová linie. 

Třetí část je jakýmsi přechodným stádiem, čtvrtá část už je velmi systematická a 

strukturovaná jak po formální, tak po obsahové stránce. Nabízí se připomenout vývoj

11.11.2003 (úterý)
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analýzy a struk,urace v dospíván, a v souvislosti stim  i vývoj Časoprostorové 

orientace (viz kap. 3.2.2).

4.2.2 Ž á n ro v é  p o d o b y  d e n ík u  v , , , • em se
Toto téma jsem už v podstatě otevřela v předchozí kapito e. a  ̂ ^

především Markétiným prvním deníkem, kde se objevilo mnoho zanru  ̂

přes fantazijní příběhy, rozhovory, příběhy s morálním ponaučením az po ra 

poznámky. Tento deník je velmi specifický a v následující kapitole u 
nebudu vracet.

V zásadě lze v denicích nalézt pět hlavních žánri: krátká poznámka, popis, 

vyprávéní, příběh, úvaha. Kromě toho pak další specificke zanry, jako je  dopis, 
a dokument.

Krátká poznámka „ ,

Stručné zápisy, infonuující o událostech dne vc v e l m i  heslovité a zhuštěně 

podobě, nalezneme v prvním deníku Adély a několik také v denících M y 

22. září (středa) Darina 2004 (podzimní nerovnost)

(Markéta, 22.9. 2004) Škola. Nábožko a hraní {
21.9. 2003

n • t .7 ”, (Adéla, 21.9. 2003)Dnes jsme byli v kostele. U Kudrnu.

Popis

Mnoho zápisů představuje popis zcela konkrétních a opakujících

Především v denících Adély, Markéty a Veroniky. U prvních dvou autore j

zápisy poměrně stálou strukturu, která se v jednotlivých dnech konkretizuje. Je to

patrné v následujících úryvcích z deníku Adély, které zaznamenávají dva po sobv 
jdoucí dny:

Ráno jsme jeli do školy autobusem. Ve škole byla nuda. 1 h. báseň, 2 h. supi Láns 

Nedělali jsme skoro nic, až na to, že učitelka na biologii nás kapku zkoušela, 

supi Bucharová, pokračovali jsme báseň. Doma jsem se učila celou dobu a pak 

POČÍTAČ. Ve 21.30 jsem šla spát. (Adéla, 15.1. 2003)

Ráno jsme jeli do školy s p. Černou. Ve škole jsme měli tři šuply Č, B, F,. Byl to děs 

Čj-Fejtková, B-Vašková, F- Slavíková. Domů jsem jela Pražákem a hned na tanecak. 

Po tanečáku domů a pak jsme šla na PC. Ve 23.00jsem šla spát.

(Adéla, 16.1. 2003)
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U Adély se ve školním roce zápisy zhruba drží následující osnovy, cesta 

školy, škola, cesta domů, odpolední program, večerní program televize, 

úkoly, práce a hry na počítači. Ovšem ne striktně, zvlášt pokud je den ně” ” 

výjimečný a zajímavý, tyto obyčejné události pak jaksi ustupují do pozadí.

Vyprávění
Vyprávění má mnohdy k popisu velmi blízko. Za rozlišující hledisko jsem 

považovala to, zda jde v zápisech o popis jednotlivostí, nebo zda autorka vytváří z 

událostí dne souvislý a propojený celek. Takové vyprávění najdeme ve větší či menší

míře v podstatě ve všech denících, často například v deníku Veroniky.

Začala jsem mamce chystat stroj (na šití), aby mi mohla udělat tunel na provlckání 

tkaničky. Já jsem si mezi tím přehrála na klavír. Byla to chvilička. Šla jsem se 

podívat, jak mamka záclonu máčí do modré barvy. Měla jsem jít  zajezinku. Utíkala 

jsem j í  otevřít dveře, aby nám nepokapala koberec. Když j í  pověsila na plot, tak mi 

šla najít nějaké plátýnko na provlečení tunelem. Já jsem si ho šla obarvit. Mamka šla 

pomoc Bedřichovi. Měl jít za loupežníka. Hrála jsem si na klavír, než mi ta záclona

uschla. Byla to chvilka. Začala jsem j í  rozstřihovat na pruhy, abych vypadala jako  
jezinka. (Veronika, 23.3. 2003)

...především pak v deníku Markéty.
Vyskočili jsme s postele a šli snídat. Byla maková bábovka a nebo chléb. Při jídle 

jsme se koukali na „Edův kouzlený balík. “ Když někdo dojedl, šel si do koupelny 

čistit zuby. Většinou jsme tam v okamžiku všichni a tak se stane, že se k jednomu 

umyvadlu nevejdem. Ale přesto šije nakonec postupně vyčistíme. Až na Péťu, který je  

moc malý. Pak se začneme oblékat a vyrazíme do kostela. Šli jsme všichni na kůr 

(nahoru). Bylo tam přibližně 34 lidí. Dole asi přes 100. Po kostele jsme my i ostatní 

šli na hřbitov. Když už jsme byli doma, Péťa ukázal ja k  sám ve stoje chodí po 

schodech. Dům (náš) byl zcela prázdný a tak my i ostatní jsme šli ho naplnit. Ondra, 

Martin, Běta, Míša, Markéta, Jura a ostatní mladí lidé jsme byli na počítači a 

koukali na „céda od faráře". Docela jsme se nasmáli. (Markéta, 6.7. 2004)

Je vidět, že i pokud jde o zcela všední události, dává si Markéta na svém 

vypravěčském stylu hodně záležet. Je zajímavé sledovat, jak hledá neustále nové 

obraty pro vyjádření děje, který se opakuje. Někdy to zní až trochu strojeně.

Tak jsme zaujmuli místo v posteli a vyleželi se až do rána.

A pak se jen řeklo dobrou noc a šli jsme spát.

Tak je večer a jdu ulehnout do své postýlky.
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Pak byl čas na spaní abychom načerpali síly na zítřejší výlet.
Zajímavé je, že někdy vystupuje při vyprávění ve 3.osobě. Kromě toho s  ̂ yp

zpestřuje různými výrazovými prostředky, jako je řečnická otázka nebo tre a uv

motto:

Naši výletníci cestují cestami, které j s o u  před nimi.

Příběh
Příběh je v podstatě druhem vyprávění. Za rozlišující hledtsko povazuji 

skutečnost, zda má vyprávění v sobě napětí, zda jde o uzavřený celek, který ma J 

začátek a konec, zápletku a její rozuzlení. S příběhy se setkáme především v P™mm 

deníku Markéty, některé jsem uváděla již v předchozí kapitole. Několik pnbehu 

nalezneme i v jejím druhém deníku. Následující vypráví opět o výletu. Vypraveni o 

výletech se těší u Markéty zvláštní oblibě, mohly by představovat další samostatný 

žánr.

Tak se vyrazilo. Zatím to bylo lehké, protože to do Benátek známe, ale pak už nastal 

problém. Ne kvůli cestě, ale kvůli dešti. Schovali jsme se do lesa a v něm pokračo 

dál. Tentokrát nás vedla maminka. Taky že jsme dojeli na konec cesty a žád 

nenavazovala. Tak to za mamku převzal tatínek. Lezli jsme přes plno příkopů. Ce 

jsme viděli vlak. A tak jsme se k němu směrem blížili co nejblíž. Bloudění 

ukončila zelená cestička, která nás dovedla až do Stružince. A zase trošku 

bloudilo, ale naštěstí tam bylo lidí, kteří to tam znali. V pohodě jsme pak doj 
domů.. (Markéta, 19. 6. 2004)

Také v deníku Terezy se setkáme s příběhem, ale v jiné formě než například u 

Markéty. Tento příběh se prolíná celým deníkem a vypráví o vývoji jedné lásky. Je 

to i zajímavá náhoda, že skutečně končí posledními zápisy, které mám k dispozici, a 

úplně poslední zápis zdá se být začátkem nového příběhu. Podrobněji se k tomu 

vrátím v tematické analýze.

V deníku Markéty a Adély se také setkáme s příběhem probíhajícím napřič 

zápisy. Zajímavé je, že je u obou dívek velmi podobný.

Kočka chytla ptáčka a my ho zachránili. Nemohl černobílí Alánek (pták) létat. Dali 

jsme ho do krabice a jeli do Rovného. Byli tam Matuškovi. (Markéta, 12.8. 2004) 

Ptáček umřel. Udělali jsme mu na zahradě hrob. (13.8. 2004)
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NOVÝ PŘISTĚHOVALEC
Máca odešel běhal a když se vrátil, měl svlíkli tričko a v něm melou Andulku.

Ji na poly. Mamča byla v kos,e,e. lak pro ni došel. Ces,ou se slavili u pana Srně,ony a 

on jim půjčil klec. Takže našel andulku. Andulka bude s nami. (A ca, ^

Pak jsem si dělala DÚ. Byla jsem s Mácou na PC a poslouchala Andulku. Ma
, (3.9. 2004)že je to kluk. Ve 23.00jsem šla spat.

Normálně, ,en n á š  papoušek je hudebně nadaný. Když Máca začne hrá, na kytaru, 

začne zpíval, i když mamča začne se zlobil, lak laky zpívá.

NEDĚLE -  MALÍ CIZINEC JE PRYČ
Když jsme se vrátili, náš m i l o v a n ý  přistěhovalec byl mrtvý Nevíme co se mu stalo.

(12.9. 2004)Ve 22.00jsem šla spát.
Skoro se nabízí otázka, zda se příběh skutečně stal. Možná že jde o příbv , rý 

oběma autorkám líbil, oslovil je, a tak si ho přisvojily.

Úvaha

S tímto žánrem se setkáme především v deníku Jany, místy i u Adély. Za 

charakteristiku úvahy považuji hodnotící postoj autorky a vyjádření vlastních názo 

pocitů, myšlenek. Většinou jsou to úvahy o vztazích a vlastních pocitech.

Péťa přišla a řekla něco v tom smyslu, že jsme s tou televizí jako blbí a měla v tu 

meloun. Mně to přišlo nespravedlivé protože když Lenka včera spadla z koloběžky 

tak se skoro celou dobu koukala na TV. A když už jsem u toho jak Lenka spadla 

z koloběžky tak bych ještě chtěla dodat, že jsem se snažila j í  co nejvíc pomoct a 

docela jsem jí  i pomohla, ale připadá mi, že jsem j í  vůbec nepomohla.
(Jana, 10.8. 2004)

Milý deníčku „Lenka" (to je zkrácené téma). Lenka mě někdy hrozně štve, ale 

hrozně. Zato někdy je úžasná a chci j í  říct jak j í  mám ráda. Přišla jsem na to, ze to je  

u Milana hrozně Fine a zase bych ho chtěla navštívit třeba i na víkend. Chci na 

někoho křičet nebo něco podobnýho ale nevím co. (Jana, 17.9. 2004)
Dopis

„Můj milý deníčku..." je obecně známá a oblíbená formulace. V deníku Jany 

a Terezy jsou podobným způsobem uvedeny všechny zápisy. Zatímco Jana tuto 

formulku používá, protože to tak nějak k deníku patří, u Terezy mají všechny zápisy 

opravdu charakter dopisu. U mnoha z nich je dokonce P.S.
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Ahoj Deníčku! .
Hrozné se omlouvám že sen, ti dlouho nenapsala, Za tech dnu se toHo an, mo 

nes,a,o, Já se Hro,né téšim na étvrtek as, ,ak ,4.30 neto , 9 . 0 0  p r o , o í e  mam a s, 

rande z Radkem prosím ať lo V,jde. Tentokrát pudeme knam minule jsme y

Radka tak teďkon pudeme! Dneska jsem dostala 2 z A j a 3 z Č j a  včera jsem osla
(Tereza, 10.2. 2003)z aj 1. Dobrou deníčku

Jsou to dopisy, které píše svému deníku podobné, jako by s, povtdala

s nějakou blízkou kamarádkou, ale vlastně se svěřuje sama sobě. Zprostředkované s.

tedy povídá sama se sebou a ujasňuje si tím své pocity, vztahy, zážitky. Pro au

je to zřejmě ta nejpřirozenější forma psaní a vlastní sebereflexe, protože dopis J

něco, s čím sc běžně setkává a je jí to známé. V rámci dopisů však používá i výše

jmenované žánry. Některé mají blízko k úvaze, jiné více k vyprávění.

Dokument

Některé Markétiny zápisy jsou psány formou, pro kterou jsem těžko hledala 

vhodný pojem, nakonec jsem uznala za n e j výstižnější označení dokument j 

konkrétní doklad svědčící o nějaké události. Z jejího deníku je totiž patrná 

objektivitu a faktickou přesnost. Místy připomíná rodinnou kroniku (také je hned n 

začátku rodokmen a svolení o rodinné psaní...).

V zápisech nalezneme mnoho číselných údajů:

Vstali jsme a hurá do kostela (138 lidí).

Jeli jsme asi 31 km.... To byl šutr asi 16 m vysoký na rozpětí = 3m.

Navštívili jsme mini ZOO = vstupné 7,-Kč.

Pak jsem Anetě vydloubla dva kaštany (20cm — 2měsíce).

Nové (moje) botasky, sandále. (150,-145,-)

(Počet lidí je uveden u každé nedělní návštěvy kostela - kromě jiného se může 

autorka počítáním docela dobře zabavit)

Velmi časté jsou doplňující informace v závorkách:

Pak šla škola (mateřská) na oběd (mozeček s bramborama a okurkový salát).

Místo toho jsme šli (mamka, Petr, Míša).

Pak jsme vzali Jitku (Tomáše holku) a jeli do Libice na oslavu.

Předala jsem učitelce (Kloudová Lenka) domácí olympiádu.
\ V Radeníně mě píchali žloutenku (typ B).

Zvláště oblíbené jsou různé výčty a seznamy, například výčet dětí ve třídě, výčet 

dětí, které nejely na školní výlet a uvedení důvodu, výčet dětí, které dostaly důtku a



z jakého důvodu, ale také výčet obdržených dárků k narozeninám nebo třeba seznam 

nákupu.
Na výlet nejeli: Tereza (nemá kolo), Eva (měla sádru), Iva (neušlape to), Josef (měl 

zašitou nohu)
Pak nám popřáli, Mě = Milku, vlnky, tričko, maxi sušenky
Šli jsme v osm hodin do prodejny pro 8 rohlíků, 'A chleba, 1 máslo, bonbony a 4 

jogurty.
Funkci dokumentace splňují i vložené a vlepené předměty, jako pohledy, 

vstupenky a jiné uvedené suvenýry (viz kap. 4.1.1). Tato forma psaní je typická 

především pro Markétu, ale s podobnou faktičností se sekáme v některých zápisech i 

u Adély. Nicméně seznamy a výčty jsou oblíbené u všech pěti dívek.

Báseň

Veronika a Markéta uvádějí v deníku i vlastní básničky. Jsou vesměs velmi 

konkrétní, založené především na pravidelném rýmu. V deníku Jany je básnička 

opsaná z jiného deníku, ale také pokusy o vlastní rýmy:

Kočky

Dostávají jedničky 

ale nejí šlehačky 

a kdyby ano

tak by jim to nechutnalo

Složila a napsala Jana Kiliánová. (Jana, 19.4. 2004)

V Markétině deníku se kromě toho setkáme i s písní. Uvádím ji jako příklad 

utorcmy práce s formou a hry se slovy. Píseň má v sobě určitou rytmičnost, 

obsahuje opakující se refrén, stylové je i grafické znázornění.

Vymyšlené!

R.: I am see big city. I am see big city. I am see big city. I am see big city.
1.//: In the big city, theres swiming pool://

//: In the swiming pool theres water / /
R.:

2.//: In the big city, theres hotel://
//: In the hotel, theres fia t://

3.//: In the big city, theres restaurant://
//: In the restaurant, theres ice -  cream://

R.:

4.//: In the big city, theres church://
//:In the church, theres chair://

R.:

5.//: In the big city, theres house://
//: In the house, there is pupil.//

(Markéta, 10.7. 2004)
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Jak vyplývá z této a předchozí kapitoly, s širokou škálou různých žánrů se 

setkáme především u Markéty. V jejích denících je možno sledovat, jak zkouší 

jednotlivé žánry, ověřuje si jejich možnosti a pravidla. Je zřejmé, že práce s formou 

pro ni představuje tvořivou činnost a hru, která ji baví.

Ale i u ostatních autorek se setkáme s použitím různorodých žánrů. Pro 

přehlednost uvádím tabulku:

4.2.3 Shrnutí

Tabulka č. 8: Výskyt žánrů v jednotlivých denících

Tereza Adéla Veronika Markéta Jana

krátká poznámka * *

popis * * *

vyprávění * * * * *

příběh * * *

úvaha * *

dopis *

dokument *

báseň * * *

Z tabulky je patrné, že použití žánrů u jednotlivých autorek není rozlišeno 

z hlediska věku, ale souvisí více s celkovým charakterem deníku. Každé z dívek jsou 

vlastní jiné formy psaní. Například deníky Jany a Terezy jsou intimnější, tomu 

odpovídá i žánr úvahy a dopisu.

V souvislosti s žánry by bylo zajímavé vrátit se na začátek ke kapitole, kde je  

rozdělení deníků na různé druhy (viz kap. 3.1.1). Nabízí se otázka, kam bychom 

zařadili Markétin deník - zda je tím druhem deníku, který je  autorem literárního 

slovníku nazván jako autentický (charakterizován svou nitemostí a bezprostředností), 

nebo jestli je více druhem deníku, který je určený pro čtenáře. Já bych jej zařadila 

spíš do druhé skupiny, ovšem na jeho autentické hodnotě pro můj výzkum to nic 

nemění.



4.3 TEMATICKÁ ANALÝZA

4.3.1 Analyzovaný materiál
Vzhledem k tomu, že materiál je skutečně rozsáhlý, rozhodla jsem se jej pro 

tematickou analýzu zúžit tak, aby šlo o srovnatelné celky. Deníky Terezy a Jany jsem 

použila v plném rozsahu, z Markétiných materiálů pouze druhý deník a z Adélina 

deníku jsem použila část, která zachycuje stejné období jako Markétin druhý deník 

(historicky). Deníky Veroniky jsem nakonec nepoužila, vzhledem k tomu, že mají 

přes 200 stran a nenašla jsem vhodné hledisko pro výběr.

Tabulka č. 9: použitý materiál pro tematickou analýzu:

autorka počet zápisů období věk

Tereza 20 18.10.2003-2.6.2004 12,7-13,4

Adéla 115 1.5.2004-22.9.2004 12,8-13,1

Markéta 115 6.6.2004-26.9.2004 11,9-12,1

Jana 40 29.12.2002-29.9. 2004 10,3-12

Je patrné, že i přes provedení výběru zde zůstává nepoměr v množství zápisů 

u jednotlivých autorek - od Adély a Markéty mám mnohem více zápisů než od 

Terezy a Jany. Nepoměr je i v délce zapsaného období, kde je tomu přesně naopak -  

deníky Jany a Terezy zahrnují mnohem delší období. Obojí souvisí s charakterem 

jednotlivých deníků. Deníky Jany a Terezy zahrnují především osobně důležité 

události, deníky Markéty a Adély obsahují i běžné denní události.

Co se týká zaznamenaného věku, všechny zápisy jsou psány až po desátém 

roce a končí minimálně dvanáctým rokem, takže z hlediska vývojové psychologie 

mohu očekávat, že se v nich bude ve větší míře zrcadlit dospívání.

4.3.2 Poměr jednotlivých témat
Obecně lze říci, že v deníku jsou nejvíce tematizovány vztahy, ať už jde o

rodinné vztahy, přátelství, lásku. Mnoho zápisů také obsahuje obyčejný denní život, 

opakující se události a popis zcela konkrétních činností (Markéta, Adéla). Dalším 

tématem, které se objevuje v denících, je dění spojené se školou a s učením. Některé 

zápisy pak jsou více introspektivní, vyjadřují pocity autorek (opět týkající se 

především vztahů), ale i sebehodnoceni, přání, názory a postoje. Toto zamerem je 

charakteristické především pro Terezu a Janu.
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Z výše uvedeného vyplývají i zvolené kategorie pro analýzu, a to následující:

- rodina
- školní dění
- přátelství
- láska 
- já

V první části mé analýzy jsem se zabývala tím, v jakém poměru se jednotlivá témata 

v denících vyskytují. K tomu je třeba říci, jak jsem si uvedené kategorie vymezila a 

jak jsem postupovala. Jednotlivá témata se totiž často vzájemně překrývají.

Pokud například autorka v zápisu píše o svých citech k druhému člověku, zařadila 

jsem jej do kategorie „láska", aleje zřejmé, že by stejně tak mohl patřit do kategorie 

,já “, protože jde o reflexi vlastních pocitů. Podobně jsem postupovala i u ostatních 

vztahů - přátelských a rodinných.

Do kategorie „školní dění" jsem zahrnula pouze zápisy týkající se učení a výukového 

procesu. Škola ale v denících představuje důležitý prostor pro sociální události, které 

jsem zařadila do kategorie „láska“ a „přátelství".

Do kategorie „láska" jsem zařadila všechny zápisy týkající se vztahu ke klukům.

Do kategorie ,já“ jsem pak zařadila přímou sebereflexi, jako například vlastní 

sebehodnocení a vyjádření vlastních pocitů a postojů.

Ve výsledku jde skutečně pouze o orientační čísla, podstatnější pro mě bude 

konkrétní podoba jednotlivých témat.

Tabulka č.10: srovnání zastoupení témat v jednotlivých denících

Adéla
téma výskyt
rodina 35%
láska 22%
škola 17%

přátelství 16%
já 10%

Jana
téma výskyt
rodina 70%
láska 12%
já 12%

škola 4%
přátelství 2%

Tereza
téma výskyt

rodina 49%
láska 37%

přátelství 10%
škola 2%

já 2%
Markéta

téma výskyt
rodina 75%
škola 10%

přátelství 8%
láska 2%

já 5%

48



Na první pohled je zřejmé, že rodina je ve všech denících zastoupena 

nejsilněji. Výrazná převaha tohoto tématu je především u Markéty a Jany. U všech 

dívek na druhém místě následuje láska, ovšem kromě Markéty, u které je až na 

předposledním místě. Téma přátelství je zastoupeno v denících různě, nejvíce u 

Adély, nejméně u Jany. Co se týká školního dění, v deníku Markéty a Adély není 

procento zcela směrodatné, protože velká část zápisů zahrnuje dobu prázdnin. U 

obou je v době školního roku zmínka o škole vždy, u Adély většinou představuje 

zhruba třetinu celého zápisu, u Markéty o něco menší část. U Terezy a Jany však je 

uvedené procento skutečně odpovídající. V Terezině deníku jsou totiž dohromady 

dvě zmínky o škole, u Jany o něco více. U Terezy to pravděpodobně souvisí s tím, 

že se jí ve škole příliš nedaří. Janu neznám, ale pokud mohu soudit podle deníku, je 

patrné, že ji učení přinejmenším moc nebaví. Druhým důvodem je podle mě opět 

intimnost deníků obou dívek - zahrnují do nich opravdu pouze svůj nej bližší a 

nejosobnější svět, a školu zřejmě vnímají více jako něco vnějšího a vzdálenějšího. 

Jak je patrné, kategorie ,já“ je u všech autorek kromě Jany na posledním místě. Je 

ovšem potřeba říci, že všechny zápisy se nějakým způsobem k autorkám vztahují. 

Jsou to ony, kdo si píší svůj deník - ,já“ je tedy zastoupeno ve všech zápisech, ať už 

jde o popis zcela běžných událostí nebo o události velmi osobní.Tato kategorie má 

však především vyjadřovat, jak moc jsou jednotlivé deníky introspektivně zaměřené. 

Nejméně určitě deník Markéty, nejvíce naopak Jany. U Terezy je sice také minimální 

procento, ale její deník celkově působí velmi introspektivně. Je to dáno tím, že 

většina jejích pocitů, přání a úvah se týká především vztahů - lásky, rodiny a 

přátelství.

Nyní se zastavím u každého deníku zvlášť, jednak znovu z hlediska výskytu 

témat a podrobněji se zaměřím na zastoupení jednotlivých rodinných členů.
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TEREZA
Tabul ka č. 11: poměr témat v deníku Terezy

téma výskyt
rodina 49%
láska 37%
přátelství 10%
škola 2%

ja 2%

Z tabulky je patrné, že obsah Terezina deníku se týká především rodiny a lásky. 

Naopak o škole se zmiňuje Tereza dohromady dvakrát, jednou v souvislosti 

s vánoční besídkou, podruhé v souvislosti s dobrými známkami.

Tabulka č.12: rodina v deníku Terezy

matka 34%
rodina jako celek 20%
babička 20%
matka + otec 15%

sestra 11%

Tato tabulka ukazuje, kolik prostoru je v deníku věnováno jednotlivým členům 

rodiny. Nejvíce se v deníku objevuje Terezina matka.

ADÉLA
Tabulka č. 13: poměr témat v deníku Adély

téma výskyt

rodina 35%

láska 22%

škola 17%

přátelství 16%

já 10%

U Adély jsou jednotlivá témata zastoupená nejvyrovnaněji. Na prvním místě je opět 

rodina. Velký prostor má stejně jako u Terezy láska. Na rozdíl od Terezy Adéla 

věnuje velkou pozornost škole. Jak už jsem uváděla, ve dnech školního roku je o

k
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škole zmínka každý den, většinou jsou to informace o výsledcích, změnách v rozvrhu 

a nebo se týkají sociálního dění ve třídě.

Tabulka č. 14: rodina v deníku Adély

matka 31%

příbuzní 28%

rodina jako celek 24%
sourozenci 15%

otec 2%

Tato tabulka ukazuje, že opět na prvním místě je matka, hned na druhém je širší 

rodina, příbuzní.

MARKÉTA

Tabulka č.15: poměr témat v deníku Markéty

téma výskyt

rodina 75 %

škola 10%

přátelství 8%

láska 2%

já 5%

V deníku Markéty je téma rodiny zastoupeno ještě více než v ostatních denících. Co 

se týká školního dění, je to stejné jako u Adély — mimo dobu prázdnin je zmínka o 

škole v každém zápisu. Markétin deník se také výrazně liší v tom, že v něm téměř 

není řeč o lásce. Najdeme pouze letmé zmínky o některém ze spolužáků nebo o 

kamarádovi. Ty jsou většinou velmi nenápadné, což ale neznamená, že nejsou 

důležité. Většinou se objeví vprostřed textu a nejsou nijak komentovány.

Tabulka č. 16: rodina v deníku Markéty

rodina jako celek 40%

sourozenci 29%

příbuzní 19%

matka 8%

otec 4%
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Jak ukazuje tato tabulka, velká část deníku se odehrává v rámci celé rodiny a velkou 

pozornost věnuje autorka také svým sourozencům. Stejně jako u Adély mají důležité 

místo příbuzní. U obou autorek to souvisí s charakterem rodiny, která je velmi 

soudržná.

JANA

Tabulka č. 17: poměr témat v deníku Jany

téma výskyt

rodina 70%

láska 12%

já 12%
škola 4%

přátelství 2%

Většina zápisů Jany se odehrává opět uprostřed rodiny, například o kamarádkách je 

řeč velmi málo. Roli nejlepší kamarádky nahrazuje sestra Lenka. O škole je zde 

stejně jako u Terezy velmi málo zmínek, podrobnější zápis se týká školního výletu a 

dění o přestávce, jinak jde pouze o letmé zmínky. V deníku Jany najdeme sebereflexi 

více než v jiných denících, což je pro mě zajímavé vzhledem k tomu, že je ze všech 

autorek nejmladší.
Tabulka č.l 8: rodina v deníku Jany

sourozenci 46%

matka + partner 23%

matka 22%

rodina jako celek 9%

Na prvním místě jsou sourozenci, především sestra Lenka a dále ostatní sestry, o 

kterých je řeč většinou společně sjejich partnery. Stejně tak matka je často 

zmiňována společně se svým partnerem.

4.3.3 Rodina

My -  naše rodina
(Markéta, Adéla)

Především vMarkétiné deníku se setkáme stím, že události dne popisuje 

 ̂perspektivy celé rodiny. Jako by ještě sama sebe vnímá v rámci rodiny, což
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potvrzuje i to, že často užívá v zápisech množné číslo, někdy dokonce i vyprávění ve 

třetí osobě. Vezmu-li například slovesa použitá hned v prvním zápisu: „vyskočili 

jsme, šli jsme, koukali jsme se, začneme se oblékat, zakupujeme vstupenku, 

zaparkujeme, udělali jsme si zacházku, podívali se.... “ (Markéta, 6.6. 2004)

Většina informací v deníku se nějakým způsobem rodiny týká, ať už jde o 

činnost, která se děje společně s ostatními členy rodiny, nebo o popis činností, které 

dělají ostatní členové rodiny. Následující ukázka je celkem typická a ukazuje, jak 

autorka v několika větách zmapuje v podstatě celou svojí rodinu.

Nechtěně jsme musili vstat a jit se oblékat. Maminka s Petou jeli s Míšou k panu 

doktorovi na štítnou zlazu. Markéta vedla Juru do skolky a sebe do školy. Co bylo ve 

škole? Učení -  mučení. 1.hodinu byl čejákpři kterým jsme psali docela dlouhý test. 

Jinak jsme se učili o jednoduchých strojích a o energii. Pak jsme zapisovali a 

povídali si o zítřejším výletě. A co dal Jura? Slavil s Filípkem narozeniny

(Markéta, 7. 6. 2004)

V deníku se velmi často vyskytuje slovo „doma“. Toto „doma“, nejen jako

prostor, ale i jako vztahový rámec, má v Markétiných zápisech centrální postavení,

vytváří jakési pozadí většiny činnosti, které jsou v deníku popisovány. Přičemž

rodina je  prezentována absolutně pozitivně a nekonfliktně.

Události jsou popisovány především v rámci primární rodiny, ale důležitou

roli hraje i širší rodina, příbuzenstvo. Nejčastěji líčené společné činnosti jsou: práce,

slavení rodinných událostí, výlety.Většinou jde o podrobnější vyprávění, ale pro

názornost jsem vybrala úiyvky, k t e r é  jsou jakousi zkratkou všech těchto činností.

Ráno jsme šli k Bolkům. Mamka šla a jela na prohlídku. U Bálků slavíme vláček.

Objed -  těstoviny. Mamka jde pro nás, když dávaj novou troubu. Míša odjíždí do

Vortovis Bolkovýma a ze Slavltína. Jdem k Lorencům popřát Martinovi.
(Markéta, 9.8. 2004)

Vyklidílijsme a připravili garáž. P o m o c í  Strejdy Bálka, Evy, Zdenky a Mirky.
(Markéta, 26.8. 2004)

o •. vvn Rnlkovi. Doma jsme si udělali lesní plodyPomáhat se senem přišli teta, strejda, Ev
(Markéta, 28.6. 2004)

s mlékem a smetanou.
S podobným vnímáním rodiny se setkáme pouze u Adély, která v n e k l e j  

^Pisech také popisuje události z perspektivy cele rodiny a stejne jako Mar eta u 

mnoŽné číslo.
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Ráno jsme brzo vstávali a jeli do Čihošti. Radek už má řidičák tak řídil. Růženka 

s námi jela. Bylo to tam nádherný. Cestou zpět jsme šli na zámek Ledeč. Byli jsme u 
zpovědi. Domů jsme přijeli dýl. Ve 23.30jsem šla spát.

(Adéla, 12.6. 2004)
Ráno jsme jeli do Havl. Brodu na píchání. Pak jsme nakupovali a Máca si zkoušel el 

Kytaru, ale zatím j i  nekoupili. Když jsme byli v Peny, mamča začala hledat klíče od 

auta a oni byly uvnitř zabouchli. 20 minut to tam s námi Radek zkoušel otevřít a 

nakonec to otevřeli. Doma jsem dělala DU a v 18.00 jsem šla do kostela. Ve 22.30 

jsem šla spát. (Adéla, 20.5. 2004)

V Markétině deníku jsou mnohem více než v jiných denících patrné role 

jednotlivých členů rodiny a hranice mezi nimi. Nejvíce pozornosti je věnováno 

sourozencům, kteří jsou v deníku Markétinými nejbližšími společníky, ať už při 

společné zábavě, hraní, práci nebo výletech. Rodiče jsou v deníku popisováni 

v rámci tradičních rolí, matka především jako starající se a otec jako hlava rodiny. 

Názorně to ukazuje již zmiňovaný příběh o rodinném výletu:

Byl načasován oběd a tak jsme všichni šli jíst, bylo to v míse a v ní nudle s mákem. 

Jako vždy, mamce se oběd povedl. Pak se uvažovalo, že bychom mohli někam jet.
r

Moc jsme se nerozmýšleli a naplánovali cestu do Udav do restaurace. Tak se 

vyrazilo. Zatím to bylo lehke, protože to do Benátek známe, ale pak už nastal 

problém. Né kvůli cestě, ale kvůli dešti. Schovali jsme se do lesa a v něm pokračovali 

dál. Tentokrát nás vedla maminka. Taky že jsme dojeli na konec cesty a žádná na ni 

nenavazovala. T a k  to z a  mamku převzal tatínek. Lezli jsme přes plno příkopů. Cestou 

jsme viděli vlak. A tak jsme se k němu směrem blížili co nejblíž. Bloudění lesem 

ukončila zelená cestička, která nás dovedla až do Stružince. A zase trošku se 

bloudilo, ale naštěstí tam bylo lidí, kteří to tam znali. V pohodě jsme pak dojeli 
domů (Markéta, 19.6. 2004)

Matka je často zmiňována v souvislosti s prací doma a staráním se o rodinu:

Já nešla do školy, protože mně bylo špatně tak ležím v posteli a poslouchám rádio.

Mám důležitou pozici, takovou abych v každé chvíli zaujala místo u kyblíka.

Maminka mi donesla pití a piškoty. (Markéta, 15.6. 2004)

Mamka pak odjela dál mýt okna do tatínkovi stavby u Chotebore.
(Markéta, 2.7. 2004)

Mamka šla sušil seno a my s Míšou hlídali Péíu (bratra) a přitom uklízeli.
(Markéta, 26. 6. 2004)
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Doma jsme s mamkou dočistili venkovní dlaždice a začali umývat sluneční soupravu 

(stůl+židle). (Markéta, 24.6. 2004)

Otec je zmiňován především v souvislosti se svým zaměstnáním:

Vstali jsme. Pak jsme Já s Míšou jeli na tatínkovu stavbu. Já jsem si nabrala jíl. A 

spolu s Míšou jsme se matlali v bahně. (Markéta, 3.7. 2004)

Byla jsem ve škole. Pak jsem doma dokreslila mapu Radenínského pokladu. Jeli 

jsme k taťkovi do dodělané fabriky. Udali jsme parašutisty s Jurou a nalezli vedle 

sebe dobré na lezení dva dubové stromy. (Markéta, 21.9. 2004)

Já a máma
(Tereza, Adéla, Jana)

Milý deníčku dnes jsem se přesvědčila že mám tu nejhodnější maminku na 

celém světě (Jana).

V deníku Jany, Terezy a Adély má výjimečné postavení matka, která je 

vesměs vnímána velmi pozitivně. Ve srovnání s deníkem Markéty, kde rodiče 

vystupují více jako autorita, má tento vztah až kamarádský ráz. Například Tereza ve 

svém deníku popisuje mnoho činností, které podniká spolu s matkou. Nej častěji jsou 

to společné nákupy, časté jsou návštěvy u doktora, společná zábava jako například 

návštěva kina.

Dneska byl docela dobrej den my jsme z mámou byli se mnou u doktorky (na kožní) a 

doktorka mi řekla že už mi ty pupeny mizej! (Tereza, 27. 11. 2004)

Ahoj deníčku
Dneska jsme byli z mámou u doktorky. A u ušní krční nosní protože mě tekla z nosu 

krev. Máma mi řekla že pudem 13.11. Hledá se Nemo! (Tereza, 20.10. 2003)

Ahoj deníčku
Dneska je  pátek třináctýho vždycky, když je  pátek 13 tak je  pro všechny špatnej den, 

ale pro mně moc ne! Dneska jsme byli z mámou na nákupu a řekla aby sme si každá 

vybraly něco do 100,-A já  jsem si vybrala péro, mizik 3 bombičky a 6 gelovek! A 

dostala jsem taky 2 z matiky. To bylo snad všechno! Ahoj a dobrou noc deníku.
(Tereza, 13.2. 2004)

V deníku Adély a Jany najdeme mnoho velmi podobných zápisů popisujících 

v podstatě ty samé činnosti. Pro zajímavost uvádím úryvek, který je s výše uvedeným 

téměř paralelní.
Ráno jsme jely do Brodu k doktorce, protože často omdlívám, (motá se mi hlava). 

Řekla mi, že mám dlouhý a aktivní krk, takže to způsobuje závratě. Koupili jsme já  +
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mamča spoustu věcí: mně šaty, plavky košíčkový, boty, deodorant, triko, gumičky, 

stíny,...Domů jsme přijeli ve 14.30. Doma jsem uklízela a koukala na TV. Ve 22.00 
jsem šla spát. (Adéla j  7 6 2 m )

U Terezy a Jany jsou zápisy týkající se matky často velmi emotivní.

Ahoj deníčku!

Dneska je  špatnej den. Hlavně pro mámku celej den brečí! A nám z Luckou je  mamky 

líto! Teďkomjsme na Chouzavě. A máma teď do telefonu hodinu brečela.

(Tereza, 18.10. 2004)
Maminka byla nemocná a já  jsem šla do školy ve škole mi nikdo řekl, že maminka 

brzy umře nebo, že umřela. Jela jsem metrem a potkala Lenku. Ta mě viděla jak  

brečím. Jeli jsme obě se třídou. Lenky paní učitelka jedla F1DORKU a ta se j í  

zakutálela pod sedačku. Ona j i  neviděla ale já  ano tak jsem j i  to řekla. Ona mi 

nevěřila ale pak se koukla. Kromě tý FIDORKY tam byl i kufr. Já jsem ho otevřela 

bylo tam ňáké jméno ale já  věděla, že je  to maminky jméno. Ale taky jsem věděla že 

učila maminku ta co Lenku. Pak jsem šla nikde s Janou (ani nevim kde nikde úplně 

jinde) a s ní jsem se bavila o přívěscích, ale taky jsem řekla: mě se stýská a nevím jak  

to zvládnu. (Vtom kufru byla maminčina hlava a nebo maminčiny srdce. A teď sedím 

(ležím) v posteli a píšu, že jsem se probudila s pláčem a že jsem se bála, že probudím 

Milana a maminku. (jana, 19.10. 2003)
Toto líčení je o to působivější, že je uvedeno jako jakýkoliv jiný zápis. O 

tom, že jde pouze o sen, se výslovně dovídáme až na konci. Oba úryvky mají 

poněkud smutný tón, ale najdou se i optimistické.

Už jsem u maminky. Dala mi malí ale dobrý perníček (srdíčko). Mělo ve středu 

vykrojené kolečko, po obvodu bílá poleva, ve prostřed půlek byly bílý puntíky. No a 

tak jsem zase v metru. (Jana, 23.11. 2003)

Rodiče
(Tereza, Markéta, Jana)

Ve všech denících je  otec oproti matce poněkud v pozadí. Například 

v Adélině deníku je  o otci pouze několik stručných zmínek. Navíc u Adély ani u 

Markéty se v podstatě nesetkáme se zápisy, které by se týkaly rodičů jako partnerů. 

Naopak u Jany a Terezy je  takových zápisů více. Především u Jany, i když nutno 

dodat, že není řeč o otci, ale o příteli matky.
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Je ráno, je  ráno a mně nejde spaaaát. Sedím v kuchyni a píšu deník. Milan a 

maminka asi ještě spí. Monty předemnou utekla. Je 8.45 hodin. Asi jdu skusit ještě 

spát protože je  tady nuda. Hned. Milan, už vstal a šel asi na záchod a zapnul mi 

telku. Dýl Maminka už vstala. Dýl. Smaží cibuli, (maminka) hned. Jde ESO. Leošek 

Marešek a Elvis. Milan vzal Ošklivku a jde kouřit na balkón. Tak ne no dal j í  na 

spátek. a šel do pokoje. A ani nekouří. Milan pomaloval maminku na koleni a na 

zadečku. Půjdeme na nákup a pak obědvat a potom učit se učit se a učit se.

(Jana, 18.10. 2003)
Jana popisuje vztah matky a jejího přítele kladně a neproblematicky, jinak je 

tomu u Terezy.

Zejtra jdu z mámou k doktorce kúli tim pupínkům a táta je  zase v hospodě a mě je  to 

líto, ale hlavně mi je  líto maminky! Už toho mám dost, protože táta všechny peníze 

utratí a, taky si všímá jenom Romany -  dokonce si ani nespoměl že mám svátek, 

musela jsem mu to říct!! A, vždycky když něco táta dostane nebo koupí tak to de 

rozdat né že by sem byla lakomá, ale můj vlastní táta nám skoro nic nedává ani si 

nás nevšímá a ostatních si moc všímá! Je mi to moc líto! Myslím že se máma a táta 

za chvilku rozvedou, protože to tak vypadá tak!!! Dobrou deníčku 

P.S. Mám ráda (nejvíc mámu, Lucku, Bárta, Káju) Pak je  Radek i tátu, protože chodí 

na pivo. (Tereza, 26.11. 2003)
Jak vyplývá z uvedeného úryvku, Tereza si uvědomuje, že vztah jejích rodičů 

není ideální, ale zároveň na ně myslí a m áje oba ráda. Deník jí pomáhá se s obavami 

vyrovnat.

Moje sestra
(Tereza, Markéta, Jana)

Lenka mě někdy hrozně štve, ale hrozně. Zato někdy je  úžasná a chci j í  říct 

jak j í  mám ráda (Jana).

V deníku Jany je sestra, tedy jedna ze sester zároveň nejbližší kamarádka. Podobně je 

tomu u Markéty, která sice věnuje velkou pozornost všem svým sourozencům, ale 

sestra Míša má přece jen zvláštní důležitost. I v deníku Terezy je  patrný blízký vztah 

k sestře. Adéla sestru nemá, a ve vztahu k jejím bratrům nic podobného nenajdeme. 

Vztah k sestře je ve všech denících popisován pozitivně, samozřejmě s běžnými 

šarvátkami, které k sourozeneckému vztahu patří. Uvádím několik úryvků z deníku 

Jany.
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Před chvilkou jsem si přečetla sestřinej papír kterej se mi pokusila sebrat bylo v něm, 

že když píše na papír tak si to uvědomuje. A že nemůže pochopit...

Teď skončila rvačka s Lenkou. (Jana, 7.5. 2003)

Jsme tu sami a Lenka se mě zeptala jestli budeme hrát OTÁZKY a ODPOVĚDI a já  

j í  řekla: Hm. A Lenka: Tak přines papíry a já  jsem na ní ukázala prostředníček, teď 

toho lituju, ale bojím se to říct Lence protože je  uražená a může mi říct že j í  to je  

jedno nebo něco podobného. Mám j í  to jít zkusit říct ANO nebo NE? Spíš ANO že 

ano. Už mi to možná odpustila. Jdu tam . (Jana, 12.8. 2004)

Přijde mi, že si babička sislí, vlastní Lenku jen pro sebe. Mám j í  ráda a chtěla bych 

aby tady byla do té doby než j í  ňáký kluk požádá o ruku. Protože já  tu skej snu na 

hodně dlouho tak abych tu aspoň chvilku nebyla sama. (Jana, 13.8. 2004)

4.3.4 Láska
Adéliny lásky -  škádlenichození, evidence, touženi\ dvoření se

Adélin deník je v tomto ohledu zcela výjimečný. Téma lásky zde má zvláštní

důležitost a nalezneme jej na mnoha různých úrovních.

Největší pozornost je věnována škádlení, tedy „Škárlení“ případně „blbnutí14.

Lukáš dneska škárlil Sylvu a rvalo mi to srdce, ale nakonec i mě škúrlil. Už se mi líbí 

jen Lukáš, (nová šifra:Lori) (17.5. 2004)

Ve škole nám odpadly Vv. Blbla jsem s klukama. Tomáš mě balí. (27.5. 2004)

Poznala jsem, že mám hodně ráda Kotíka. Na obědě já, Kotík, Kempa a Vítek jsme

blbli. (16-6- 2004) 
Ráno jsme jeli do školy. Kotík mě docela nadbíhal. Měli jsme 3 šupli a posl. hodina

odpadla. 2004)
Šla jsem s Kotíkem a Karlem ze školy a Honza mě 2xflákl přes prděl. Doma jsem se 

připravovala do školy a pak v 18 jsem šla do kostela. (8.9. 2004)

Je patrné, že škola je ideálním prostorem pro tuto činnost. V Adélině deníku 

se kromě toho škádlení často odehrává na hřišti. Hřiště představuje místo, kde se lidé 

setkávají a poznávají, a také místo, kde se odehrávají důležité události.

V následujících úryvcích stejně jako v předchozích stojí za povšimnutí, že Adéla 

používá jiný slovník, pokud mluví o svých vrstevnících, než když mluví například o

své rodině:
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Doma jsem dělala DU a pak šla na hřiště za Papírem, Sroubkem, Tódou a Luckou J. 

Hráli jsme flašku na pusy, docela prděl. Ve 22.00jsem přišla domů a šla spát.

(21.6. 2004)
Ve 14.45 jsem jela domů a pak jsem šla ven za Papírem, Tódou, Skroubkem a 

Luckou. Papír balí Lucku a mě nesnáší. Pak byla bouřka, když jsme hráli flašku. 

Taky tam byli z fary, ale s námi flašku nehráli. Šla jsem vyprovodit Lucku a 

přemýšlela jsem o smyslu života, proč žít? Byla jsem smutná, že Papír mě nesnáší. 
Doma jsem se balila a ve 22.00jsem šla spát. (22.6. 2004)

Po obědě jsem šla na hřiště a ve 21.30 jsem přijela domů. Zase jsme hráli flašku + 

fotbal. Pak jsem s bráchama šla opékat buřty k Bálkům. Ve 0.30 jsem šla spát.

(26.6. 2004)
Dalo by se předpokládat, že škádlení má být činností, která vede k navázání 

vztahu a chození. Ale jak se zdá, samotné škádlení má mnohem větší důležitost a je

mnohem napínavější, než později samotné chození. V celém deníku je jediná epizoda

vyprávějící o chození, které ovšem netrvá více než 24 hodin. Velmi půvabně tato 

epizoda vypovídá o tom, co znamená v tomto věku s někým chodit.

Po obědě se pro mě stavil Tóda, abych šla na hřiště. Já šla. Chvilku jsme hráli 

flašku a pak jsem se s Pájou Řebíčkem začala škárlit a pak za mnou přišel, když jsem 

seděla na lavičce a začal si se mnou povídat. Stál naproti mě a koukali jsme si do očí 

a pak mě chytnul za ruce a tak jsme zůstali celou dobu než jsem šla domů. Doma mi 

napsal SMS, jestli s ním chci chodit a já  řekla že jo. Zítra v 16.00 na hřišti. Ve 21.30 

jsem šla spát. (31.8. 2004)

Doma jsem pochopila, že pořád mám ráda Milana a s Pájou jsem se rozešla. Milan 

teď chodí s Kloudovou. Pak jsem šla uklízet do ZUŠ. Doma jsem se připravila do 

školy. Ve 22.30jsem šla spát. (L 9- 2004)
Kromě toho v deníku Adély probíhá neustálá evidence a posuzování osob

opačného pohlaví.

Když jsme přišli domů, šli jsme hrát s Milanem Mullerem (14) na třetího. Je moc
, , . • (23.6.2004)hezkej a vtipnej. ' '

Pak doma byli skautici: Rys, Mogul, a Kasik (15 lei) docela hezkej kluk... *Vkostele

byli Matěj. <29A 2004>
Také jsem se zkamarádila s Matějem (71et), se Zuzkou (10 let) a Ondrou (13 let) ten 

byl docela hezkej. (zkrácené vyprávění o pobytu v Řecku, 1.-15.7 .2004)
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V Adélině deníku se setkáme i s příběhem neopětované lásky, který jsem 

zkráceně označila jako toužení. Mluvím o příběhu z toho důvodu, že jde o linii 

probíhající velkou částí deníku a má svůj průběh, i když konec zůstává otevřený (což 

je  jedna z charakteristik deníku).

Já si nemůžu pomoct, ale já  strašně miluju Lukáše Linharta. Bohužel mu je  15 a 
chodí s mým bráchou do třídy. ^  ^ 2004)

Sylva se mě snaží přebrat Lukáše. Já mám ráda Lukáše, Koňka, Papíra a Páju +

Mí“ýska (3.5. 2004)
Lukáš se na mě usmívá čím dál tím víc. (12 5 2004)

Lukáš dneska škárlil Sylvu a rvalo mi to srdce, ale nakonec i mě škárlil. Už se mi líbí

jen Lukáš (nová šifra:Lori). (17 5 2004)

Paralelně s tímto provází deník jiný příběh, který vypráví naopak o vytrvalém

a odmítaném ctiteli. Zajímavé pro mě byly především různé formy dvoření se a

projevů náklonnosti.

Juny mě překvapil a půjčil mi jeho mobil a moje fotka byla na pozadí. On je  opravdu 

mnoupoblázněnej. (77 5 2004)

Juny mě nabídl prstýnek, ale já  mu řekla „ Zatím ne. “ @1.5 2004)

Ve škole se nic nedělo. Juny mě pozval na zmrzku a já  zase Aničku. (3/. 5. 2004) 

Ve škole jsem z Aj dostala 1 za rozhovor. Dala jsem Junimu náramek z bavlnek.

(8.9. 2004)
Tento příběh sice také zůstává otevřený, ale zdá se, že se bude ubírat spíše 

cestou kamarádství. Prstýnek nejspíš znamená nabídku k vážnějšímu vztahu, kdežto 

náramek z bavlnek má více kamarádský ráz.

Škádlení v deníku Markéty a Jany
Pokud jde o téma lásky, v Adélině deníku nalezneme v podstatě vše, s čím se

setkáme u ostatních dívek. Například škádlení v podobné formě je i v deníku Jany.

Milý deníčku dnes je  3.1. 2003 a byla jsem u maminčiný kamarátky a ta se jmenuje 

Lucka. Lucka má dvě děti a to jsou Tomáš a Verča. Ale u Lucky na návštěvě byl i 

jeden kluk. Ten se jmenuje Matěj ale stiděli se oba. Když mi maminka řekla, že už za 

chvilku pudem tak pro mě přišla Verča a ukázala prstem, že mi něco chce. Tak jsem 

se zvedla a šla za ní do jejího pokojíka. Tam na mě číhali kluci a Verča za mnou 

zavřela. Kluci se stiděli, ale na konec se vymáčkli a řekli, že se jim líbím. Pak mě 

nechtěli pustit přič, ale Matěj se mě zastal a podržel Verču. Před tím řek Tomáš, že
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mě měl Matěj políbit. Ale zastal se mě a šli jsme s doprovodem domu. A teď je  večer 

a píšu tohle. (Ani nevím jestli je  mám ráda a ani jestli se namě nikdy zase zpomenou)

(Jana, 3.1. 2003)
...a také v Markétině deníku, i když jen krátké zmínky.

Dnešní den jsme si docela dobře užili. Ve škole jsem zas seděla s Janem Dolanským. 

Vyhazoval mě z lavice a já  spadla, (málem...) (Markéta, 16.6. 2004)

Dnes jsme byli ve škole. Kluci na holky vzali vařečku. (Markéta, 23. 6. 2004)

Evidence v deníku Markéty
V Markétině deníku se na několika místech setkáme s podobnou evidencí

jako u Adély.

Pak jsme jeli pro seno, které se před objedem rozhazovalo a obracelo a to seno se 

dalo do traktoru, kterým jsme tam jeli. Já s Péťou jsme šli napřed. Potkala jsem 
spolužáka Lukáše Bezděka. Doma se seno dávalo na půdu. (Markéta, 4.7. 2004) 

Mamka pak odjela dál mýt okna do tatínkovi stavby u Chotěboře. Mně přišel trošku 

vulgární dopis od Václava Kadlece. Hráli jsme jd i ke Sluníčku. Když mamka přijela 

teta s Ivetkou odjela. (Markéta, 2.7. 2004)

Toužení v deníku Terezy
Deník Terezy se od ostatních v tomto ohledu liší. Je zde řeč pouze o jedné

lásce, která se prolíná jako příběh celým deníkem. Má své zápletky a peripetie a opět 

vypráví především o toužení. Narozdíl od příběhů v deníku Adély má své rozuzlení. 

Jak jsem se zmiňovala v kapitole o žánrech (viz kap. 4.2.2), příběh končí posledními 

zápisy, které mám od Terezy k dispozici.

Zej tra pudu na rande s Radkem z mim miláčkem. Snad se mi ozve, moc si to přeju 

k svátku, ale se ještě neozval. Tak snad mě má ještě rád. Prosím udělej to pro mě aby 

se ozval a šli jsme na to domluvený rande moc moc ho mám ráda a snad on mě taky!! 

Prosím deníčku splň mi to prosím, prosím Děkuju...

P.S. Prosím at se budeme držet za ruce a at mi řekne že mě má rád!!!!!! Děkuju
(Tereza, 25. 11. 2003)

Ahoj deníčku
Asi mi to nesplníš co sem si přála včera jak aby my zavolal a aby jsme šli, prosím at 

si zapne mobil a at jdeme spolu na rande. Prosím, prosím, prosím, prosím! Děkuju 

mockrát že smi to deníčku splnil to co jsem si přála šli jsme s tím Radou a byli Jsme 

vMecdonaldu a utratila Jsem tam celkem 120,- (2x čísburgi, 2x coly, lx  hranolky).
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Byl to překrásnej večer! A příští středu se setkáme zase tady u nás a pudeme taky do 

mekáče! (Tereza, 26. 11. 2003)

Ahoj deníčku!
Dneska je  valentýn. Dneska jsem měla jít za Radkem na Vyšehrad, ale nešla neměl 

čas tak prosím aby jsme i z Luckou se šli někam i z Radkem projít! Všichni 3! Hrozně 

tě prosím, prosím, prosím, i Lucka tě prosí! Já bych si to hrozně přála! Prosím, 

prosím, prosím, splň mi to! Děkuju! Dobrou deníčku

Miluju Radka (Tereza, 14.2. 2004)

Ahoj deníčku
Promiň že sem dlouho nepsala, ale neměla sem čas!!!! Musim se ti svěřit: Nejdřív 

bude Ráda: Ráďovi jsem dala v sobotu 10.4. kopačky! Protože mi vůbec nepsal ani 

neodpovídal na Emali. A vždycky jsem se mu ozvala já!!! Tak sem mu dala kopačky! 

A tak mi napsal ještě včera ve středu jisi sme se fakt rozešli a jisi mu dám druhou 

šanci a tak sem (myslym udělala dobrou věc) mu tu druhou šanci nedala!
(Tereza, 15.4. 2004)

Ahoj deníčku!
Mám takovou prosbu! Slip mi že 5 a 6 (sobotu a v neděli) tam bude Kubíček na 

Chouzavě! A ať je  Švanda dik dík dík! (Tereza 2.6. 2004)
Terezino touženi vyznívá velmi intenzivně a naléhavě, někdy svůj deník 

doslova „přemlouvá,“ aby jí splnil její přání. Zároveň se však dokáže vyrovnat s tím, 

když přání není splněno, jak je patrné zjejího rozchodu. Deník jí pomáhá tento 

příběh vnitřně uzavřít, nevracet se ke vzpomínkám a orientovat se více do 

budoucnosti, jak je patrné z posledních dvou úryvků. Tomuto charakteristickému 

zaměření Terezina deníku se ještě budu věnovat později.

Tajná láska v deníku Jany
V deníku Jany probíhá láska především na skryte a utajované rovme, ma

charakter tajemství.
j . „n tn že mám ráda Marka. Bojím se, ze to nikdo 

Milý deníčku přicházím pomalu na to, ze m
bude číst a tok váhám. S trašně  Utuji toho, f t  v/, *  Ho mam rado. A,e d!ouhojsem to
nechtěla přiznat, tokže nevím, JestU tomu Ještě věří. Chtě,a bych aby tomu nevěři,

- i  „I, nhv s tím něco dělal Jestly me ma rad. Bojím se, ze me 
nebo aby ano tomu ven, ale aby ^  ^  ^

nemá rád.
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Milý deníčku dnes 19.11. 2003 je  středa. Když jsem šla ze školy tak jsem uviděla 

Marka, šla jsem schválně jinudy abych se s ním nepotkala. Musím být blázen nebo 

hloupá, prostě jsem asi zamilovaná, i když je  to hloupé utíkat před láskou. Hloupost. 

Ale před láskou se utíkat stejně nedá. (Jana 19.11. 2003)

V obou uvedených úryvcích je patrná silná rozporuplnost vyplývající z toho, 

že láska má zůstat tajemstvím, ale v tom případě se nemůže uskutečnit (nebo naopak- 

nemůže se uskutečnit, a proto musí zůstat tajemstvím).

K tajemství patří i tajné nápisy, což ukazuje následující úryvek:

Zrovna před chvilkou jsem napsala na umyvadlo to co jsem napsala i na plastovou

popelnici. <Jam • 18J- 2004>
Před ch v ilk o u  jsem napsala „ V MAREK* “ na ne na, ale pod kalhotky na bok.

(Jana, 19.4. 2004)

Tabulka č.19: shrnutí -  tematizace lásky v jednotlivých denících

Škádlení chození toužení evidence dvoření se tajná láska

Tereza
* *

Adéla * * * * *

Markéta * *

Jana * * T

4.3.5 Přátelství 

Kamarádství
(Adéla, Markéta)(Adéla, Markéta)

Podle Příhody spočívá rozdíl mezí kamarádstvím a přátelstvím v tom, že

, , •, l o ^ v v  yáiem o subjektivitu druhého člověka (viz kap.3.2.2). v přátelství vzniká opravdový zájem u au j
v , * kamarádství v dospívání ztrácelo na významu. Naopak 

Neznamená to však, ze by kamaraasiv.
• ' • důležitostí vrstevnické skupiny. S kamarádstvím

jeho důležitost souvisí i s rostoucí důležitou
j  'i,„ a dpi v místy v deníku Markéty, a to v podobě 

se setkáme především v deníku Adely, misiy

podnikání společných akcí, výletů, společné zá
xr Yuidnu makovkou, Julčou a Bárou spicha. Jely jsme do 

Ráno v 9.30 jsme meh s Kujdou,
n i m 7n rvchtářkou jsme hodinu cekaly na Zeli a Lenu. 

Vortový za Bohunkou a Pavlem. Za rycnlarno
o , • iolv Bohunka nám uvařila obed. Byli tam Pavel, (přijety ze Škrdlovic). Pak jsme je ly  Bohunm

k řijeu i Zdenka a Stula. Hráli jsme ruzne 
Bohunka a je ji spolužačka Verunka a pak pnjen
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hry. Pak v 19.00 jsme šli opékat buřty a v 19.30 jsme jely domů. Jely jsme přes 

Městec kvůli holkám, že to tam neznaj. Doma jsem byla ve 20.30 h. Ve 23.00jsem šla

spát. (Adela, 25.8. 2004)
Po obědě jsem šla s Katkou, Evou, Zdeňkou, Míšou, Markétou, Anežkou, s Amálkou a

s děvčatama Píseckých (rodina, která má 11 dětí a z toho 2 vlastní) Patricií, Bárou a 

Anetou. Byly s Evou na chaloupce. (Adéla, 24.7. 2004)

Po škole jsem šla k Evě na narozeniny. Bylo to tam dobré. Pak jsem si přečetla dopis 

od Máji “. Máme novou přezdívku pro Bětu. (Markéta, 11.6. 2004)

V Markétině deníku se setkáme s kamarádkami především v zápisu z letního 

tábora, který představuje pro autorku výjimečnou událost (to dokládá i velký nadpis 
této akce -  „Chaloupka 2004“).

Po obědě jsme začli kreslit portréty. Bylo to určeno losem. Koho nakreslíme. Kreslila 

se Bára, Míša a Amálka. Kreslili jsme vodovkama na formát á 3 (možná). Když jsme 

to dokreslili. Dalo se to uschnout. Navečeřili jsme se a šli spát. Byla pohádka o 

slepičce a kohoutkovi. O půlnoci byla stezka odvahy. Jdu s Těrkou a Kájou (D5KÁ). 

Ježibaba nevěřila svým očím, když viděla jak se naní upřeně dívám. Zalezla za keř a 

my jsme sjekotem utíkali do cíle. Dali jsme tam portrét. (Markéta, 18.7. 2004)

Je patrné, že kamarádství se v denících častěji týká dívek, ale může být 

otevřené i kamarádům.

Po škole jsem šla namnožit klíč od kolárky a pak jsem šla k Aničce. My půjdeme 

spolu + Kájou + Junkem do kina na Tróju. (Adéla, 23.6. 2004)

Po obědě jsme taky balili, ale pak jsem šla ven a na faru. Sfarou jsme šli na hřiště. 

Hráli isme fotbal. Já jsem P a p í r o v í  popřála a dala mu ityřllstek. Pak jsem šla na

(Adéla, 29.6.2004)mši.

Přátelství
(Tereza, Adéla, Markéta)

Zatímco kamarádství sc můie týkat i kluků, přátelstv, je  v den,ach výhradně

dívčí záležitost Většinou se v deníku objeví jména dvou bližších kamarádek, větší

* ' „ jedné. V každém deníku se tedy objevuje jednapozornost je  však věnovana p

' Už i kdvž samy autorky tento pojem neužívají. Jen u Jany se nejlepší kamaradka, i kdy, y
ž j s e m ř í k a l a ? V j e j i m  deníku tuto roli nahrazujenedočteme o žádné kamarad J

, a v denících vysokou hodnotu, ale nebyva vzdy sestra Lenka. Dívčí přátelství ma v denic
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jednoduché. Provází ho různá nedorozumění a hádky, většinou však zakončené
usmířením

V deníku Adély a Terezy má přátelství skutečně osobní charakter. U Jany to

samé platí o vztahu k sestře. Dívky se zajímají o své osobní problémy, vzájemně se 
svěřují a pomáhají si.

Ráno ve škole bylo vše jiné kvůly maturitám. O N jsem se se Sylvou dost pohádala. 

JJž jsme ráno se spolu moc nebavily. Anička mě poprosila aby sme se udobřily. Tak 

to docela šlo. Ostatní hodiny byly celkem ulívající. Pak byl kroužek. Anička tam byla. 

Moc jsme nehráli a pak jsem začala brečet a Aničce jsem se svěřila že mě Sylva štve 

těma jejíma kecama o Lukášovi. Ona mi hodně pomohla a řekla že se j í  taky líbí. Že 

on je  prostě super. Celý den jsem měla hned hezčí. Domů jsem jela ve 14.45. Milan 
byl na zastávce. Doma jsem byla na zahradě. Ve 22.00jsem šla spát.

(Adéla, 18.5. 2004)
Promiň že jsem včera nepsala ale neměla jsem čas. Dneska se toho ani moc nedělo! 

D n e sk a  jsme ze Šárkou byli na chetu (četu) Za dva dny mám narozky. A prostě sme 

byli na četu a tam jsme potkali mího miláčka Rádu. ( Tereza, 18.2. 2004)

Jak jsem již  uváděla v úvodu, k přátelství patří i nedorozumění a hádky. 

Následující úryvek navíc ukazuje, že přátelství je  bráno skutečně vážně. Situaci řeší 

dokonce matka.

A teď budou 2 věci: O Šárce. Dneska jsem zjistila, že mě pomlouvá před je jí mámou, 

protože si spletla čísla a místo její mámi to napsala mě omilem! Ta sms zněla: AHOJ 

MAM,, A ž PŘIJDEŠ DOMU TAK S, MUSÍME PROMLUV,T O TERYNÉ! A ta 

Teryna sem byla já. A pak volala máma Sáree a Šárka řekla že j i  taky pomlouvám a 

že sem jednou záporně,a típnout telefon! Opravdu jsem omilem netlpla telefon, ale 

nepomlouvala! A taky že je  prej smutná že se budu stěhovat a o tom si chtě,a

~in1r A Dak mi schválně napsala zprávu jako že to píšepromluvit, ale ja  tomu nev ■

iít to ie líto že se stěhuju! Abych j i  to odpustila, alejazase je jí  mámě a tam říkala.

sem j í  to neodpustila! Tak dobrou derncku. . . . .. . .  . _ . . . .

K ofd.els.vi podobné jako ke kamarádství pam podn.kam spoíeěnyeh akci,

Tak0V0u formu má přátelství především v deníkunavštěvování se a pomáhám.

Markéty' .„HsmeSli. Tam za námipřišla spolužačka Aneta a spolu
Za chvilku byl easjít véna ^  ^  ^  yyOmMa dva kaštany (20

s dětmi jsme hrál, m t e o v e ( M a r k é t a ,  8.6. 2004) 
cm-2měsíce). Aneta byla ra
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Stavila se pro mě Aneta ze školy. Nic zatím neplatím za učebnice. Po škole jsme byli 

chvilku u Anetiny babičky s Anetou na třešních a na jahodách. Doma bylo k jídlu 

bramborové knedle, špenát a uzený s cibulkou. Udala jsem jahodový dort (jahody 

z plantáže, kde byli Lorencovi a dali nám). Moc nám večer chutnal. Asi dvakrát u nás 

byla Aneta a já  u nich jednou. (Markéta, 22.6. 2004)
Zas jako včera se pro mě stavila Aneta. Šli jsme spolu do školy.

(Markéta, 24. 6. 2004)
Jsem zas doma, kvůli stejnému. Hraju digihru. Společně si hrajem pohádky. Aneta mi 

donesla dlouhé úkoli. (Markéta, 7.9. 2004)
Podobně je tomu i v deníku Adély.

Po vyučování jsem svojí a Aniččinu tašku odnesla k ní domů a vrátila se. Šly jsme na 

pouť Byly jsme na velkým řetězáku, horský dráze, lavici, pavoukovi, horský dráze a 

na dovršení centry fuze. Poprvé v životě jsem na ní jela a celkově nám bylo dost blbě. 

Domů jsme skoro ani nedojeli. (Adéla, 13.5. 2004)

Pak jsem šla s Aničkou do cukrárny a k ní domů. Ve 14.40 jsem jela domů. Pak jsem 

uklízela a uklízela. Ve 23.30jsem šla spát. (Adéla, 18.6. 2004)
Stejně tak i v deníku Terezy

Vpátekjedu ze Šárkou d o  Zbyroha hrozně se tam těšim! (Tereza, 20.10. 2003)

Konkurence mezi kamarádkami
(Adéla)

S konkurencí mezi kamarádkami jsme se setkali už v kapitole o lásce, 

konkrétně vdeníkn Adély, kde se kromě věrné kamarádky Aničky vyskytuje 

kamarádka Sylva, se kterou Adéla soupeří o Lukáše. Konkurence ale nemusí souviset 

pouze s láskou a usilováním o stejného kluka, ale i s kamarádstvím a usilováním o 

stejnou kamarádku. Jako je  tomu v následujícím úryvku z deníku Adély, kde je  řeč o 

žárlení mezi dívkami:

První dvě h o d in y  jsme měli TV. B yly  jsme na procházce (holky). Jinak vše šlo.

čekala isem na Arniku že půjdeme ona. já  a Růža na nákup, ale Růženka začala na

i (Adéla, 19.5.2004)mě žárlit. Tak jsem radši zůstala na nelu.

Vztahy a rituály

<Adé'a V souvislosti s přátelstvím, kamarádstvím i láskou se setkáme s činnostmi,

u •< .  nřeneseně vyjadřují a potvrzují vztah (označení rituál jsem které se opakuji a přenesen yj
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považovala za nej příhodnější, i když jde pouze opět o přibližný význam tohoto 

pojmu). Často jde o zcela běžné činnosti, jako je pozvání na zmrzlinu, které se 

v deníku Adély objevuje velmi často.

Ve škole se nic nedělo. Juny mě pozval na zmrzku a já  zase Aničku. (31.5. 2004) 

Dnes hrajeme pohádku. V 9.00 přišli školky a první stupeň. Vůbec se nám to 

nepovedlo. Pak byl oběd. Juny mě pozval na zmrsku. (14.6. 2004)

Z matematiky jsme psali písemku. Na Aj -  supi. Pak mě Sylva pozvala na zmrzku.
(21.9. 2004)

Podobnou symbolickou hodnotu má například již uvedené nabídnutí prstýnku 

nebo náramku z bavlnek (viz kap. 4.3.4). V kapitole o lásce jsem přisuzovala 

prstýnku symbolickou hodnotu lásky a náramku hodnotu přátelství. Jde však pouze o 

mou interpretaci a je možné, že ti, o nichž je řeč, to ani takto nerozlišují nebo ještě 

nedokáží rozlišit. Nasvědčuje tomu i první uvedený úryvek -  Adéla je pozvána na 

zmrzlinu od svého ctitele, to samé pak nabízí své kamarádce. Pozvání na zmrzlinu 

může být projevem lásky i přátelství. Důležité však zůstává - jde v první řadě o

projev náklonnosti.
Podobná opakující se činnost, která se ovšem děje výhradně mezi dívkami, je 

„koupit si tanga.“ Kromě symbolického vyjádření vzájemného vztahu jsem v této 

činnosti vnímala i jakési potvrzení ženskosti a dospívání jako společného osudu.

Do Žďáru jsme přijeli v 16.35. Se Sylvou jsme si koupili tanga a pak jsem šla

k Aničce. (Adéla’ 16 6- 2004)
Pak jsem po škole šla koupit tanga s Míšou P. Koupili jsme si podobný se

zvířátkem. <Adéla’ 16 9- 2004)

Tabulka č.20: shrnutí -  tematizace přátelství v jednotlivých denících..  .... — i
kamarádství přátelství konkurence rituály

Tereza
*

Adéla * * * ^ i

Markéta * *

Jana
*
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4.3.6 Já

Divné a smutné pocity

(Adéla, Jana)

Nejčastějším předmětem sebereflexe v denících jsou vlastní pocity. Typická 

je neurčitost, s jakou je autorky popisují. Často mluví doslova o „divných" pocitech. 

Život se mě zdá teď hrozně divný. Všechno se mi nevede. Láska mě nejde, ve škole mě 

nejde a hlava se mě motá. (Adéla, 5.5. 2004)

Milý deníčku ležím na posteli a moje pocity jsou divné, protože: maminka a Péťa šli, 

nikam prostě šli neřekli mně ani Lence kam. (Jana, 10.8. 2004)

Přišla jsem na to, že to je  u Milana hrozně Fine a zase bych ho chtěla navštívit třeba 
i na víkend. Chci na někoho křičet nebo něco podobnýho ale nevím co.

(Jana, 17.10.2003)
Neurčitost pocitů a snahu nějakým způsobem je pojmenovat je  možno připsat 

citovému vývoji v dospívání. Dospívání s sebou přináší nové pocity, i ty dosavadní 

se více diferencují. Dospívající se teprve učí své pocity rozeznávat a vyjadřovat (viz 

kap. 3.2.2).

Časté jsou pocity samoty, nepochopení, křivdy. Člověk, který se nevyzná 

v sobě, může mít pocit, že mu nerozumí ani druzí. Pocity křivdy zároveň mohou 

souviset s tím, že dospívající se více zamysli nad druhými a jejich jednáním.

Pepa mi řekl, že mi dá Facku. Jsem smutná a držím bobříka mlčení, ale moc mi to 

nejde. Jaké by ti bylo kdyby nikdo byl na návštěvě a bez dovolení by si zapnul 

televizi. To u d ě l a l  Pepa!!!!!!!! A  stále dělá 11 (Jana, 3 0 .3 .  2 0 0 3 )

Smutné pocity a obavy jsou často spojeny s láskou. S tím jsme se setkali již 

v předchozích kapitolách, zde uvádím pouze úryvek z deníku Adély, kde se takové 

pocity objevují nejvíce.

Papír balí Lucku a mě nesnáší. Pak byla bouřka, když jsme hráli flaSku. Taky lam 

byli i  fary. ale s námi flašku nehráli. Šla jsem vyprovodil Lucku a přemýšlela jsem o 

smyslu živo,a. proč žít? Byla jsem smutná, že Papír mě nesnáší. Doma jsem se balila

(Adéla 22.6. 2004)a ve 22.00jsem sla spat.
V tomto úryvku je smutek ještě umocněný tím, že láska nejen že není 

opětovaná ale dokonce se z druhé strany obrací v „nesnášen,-. Podobný smutek 

z nepřijetí a samoty je  patrný mezi řádky i v následujícím ú ^ k u :
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Hned byla zkouška na tanečák a v 17.00 sme měli vystoupení. Docela dobrý až na tu 
„ dámu “já  jsem byla lichá a tancovala jsem sama. (Adéla, 14.5 2004)

U Jany jsou smutné pocity často spojeny s nudou. V takových chvílích pak 
pro ni představuje psaní deníku možný způsob, jak se zabavit.

Péťa mi včera večer dala přečíst esemesku: SMS, byla divná a tak se chci zeptat co 

to bylo za SMS. Nebaví mě to! Jestli se ptáš co tak sama nevim. Nudim se!!!!!!!!! 
Jsem vzhůru 2 hodiny a něco na víc. (Jana, 17.10 2003)

Dojem ze sebe a sebehodnocení

(Tereza, Adéla, Markéta, Jana)

Dojem ze sebe v denících většinou není explicitně vyjádřen, ale vyplývá z 

popisu situací, které se hodnotícím způsobem vztahují k autorce. Jako je tomu i 
v následující ukázce z Terezina deníku:

Dneska jsme byli s mámou v Mekdonaldovy a povídáme si máma šla obědnat věci, a 

na jednou přišli kluci (docela hezký) a jeden povídá kohoby sis vybral mezi 

tamhletima holkama. A to jsme byli mi a jeden povídá já  bych si asi vybral tu 
hnědovlasou tu prsatou a to jsem byla já  to byl takovej trapas!!!!!!

(Tereza, 12.11. 2003)
Podobně je tomu u Adély, která z náklonnosti svého spolužáka získává dojem o sobě. 

Juny mě překvapil a půjčil mi jeho mobil a moje fotka byla na pozadí. On je  opravdu 

mnou poblázněnej. (Adéla, 11.5.2004)
Sebehodnocení se často týká vzhledu. Ten má bezpochyby v dospívání 

výjimečnou důležitost. Důležitou součástí vzhledu se stává oblékání.

Ráno jsem se nádherně oblékla. Měla jsem ryflovou sukni a kostkovanou modorou, 

krepovanou košili. Ve škole jsem koukala se Sylvou na horoskop v dívce. Dnes jsem 

měla mít Sparný den. A taky měla. Po 21.3. bych měla zažít nějakou romantiku.

(Adéla, 18.3. 2003)

Další oblastí jsou vlastní schopnosti. V následující ukázce opět není 

vyjádřeno sebehodnocení přímo, ale na základé hodnocení drahých.

Po chvilce přišly. Byl dort a pak se dávaly dárky. Lenka natáčela: (Kdyi blahopřáli) 

Jana David, Jana, Pepa, maminka, Já, Gáb,na a Jarda. A já  jsem natáčela když 

blahopřála Lenka. Pak jsme si to pouštěli. David mi říkal, že jsem natáčela lip než
(Jana, 14.10. 2003)Lenka.
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V následujícím úryvku z deníku Markéty je patrné, že si je vědoma toho, co 

všechno dokáže, a má z toho dobrý pocit:

Já si přerovnávám poličky. V dolejší samé knížky, nahoře vše ostatní. Zkoumám Míši 

knížky, co kdy dělala. Beru si z ní příklad (v některých věcech). Pak dělám z barev na 

okno 6 sluníček. Možná je  sem postupně vlepím. Tak je  večer a jdu ulehnout do své 

postýlky. (Markéta, 15.6. 2004)
Jana je naopak často sebekritická, v jejích zápisech se setkáme 

s nespokojeností, ale také s vůlí pracovat na sobě.

Péťa je  nikdy strašná a nikdy hodná. Zato Vojta se pořád chová jako miminko i když 

je  rozčílenej. Já jsem taky hrozná. (Jana, 1.2. 2004)

Chtěla bych se změnit třeba v učení nebo rozmazlenosti, prostě ve všem špatném co 

mám. Je problém, já  nevím jak. Ale doufám, že to pude. Udělala jsem 2 cv. a půl, 

jedno jsem psala a to druhé slovně. Jdu spát protože už je  19:38 ale já  usnu stejně

v 21:00 ňák tak no tak dobrou. (Jana, 9.11. 2003)
Následující úryvek pak ukazuje, že Janě záleží na hodnocení druhých, které je

ale často negativní.
Složila jsem básničku, ale Lence se nelíbí a maminka říká, že je  obyčejná, (pro 

debili, je  jako každá jiná). A za chvilku vám j í  na druhou stránku napíši to vám 

slibuji, ž e  s e  j m e n u j i  Jam  Kiliánem. (Jana, 19.4. 2004)

Milý deničku 10 vůbec není fér holky se mi smějou, ie  dělám chyby. Dělám 

naštvanou, ale jenom před Lenkou. Péťa je s Matějem v ložnici. Vůbec nevím co tam

dělaj Mě to přijde nespravedliví, protože člověk nemůže za to, že dělá chyby. Nebo
(Jana, 11.8. 2004)

ANO?
Všechny uvedené úryvky vypovídají o utváření sebehodnocení v dospívání.

....................  ;P?tě nemá vytvořenou zřetelnou představu oJe zde patrné, že dospívající, který jeste nem y
. unHnncení druhých a skládat si z nich vlastní obraz sebe 

sobě, je nastaven přijímat ho

samého.

Vztahy a pocity

(Tereza, Adéla, Jana)
vztahy jsou tím nejpodstatnejsim tematem ve

Jak už jsem uvadela, lid
, V7tnhv lásku, přátelství. Ve svých zápisech si 

všech denících, ať už jde o rod.nne vztahy,

dívky často své vztahy ujasňují.
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Mně už Martina štve, ale bojim se to Martině říct, protože se bojím že by se mnou 

Šárka nekamarádila. (Tereza, 11.11. 2003)

Sylva se mě snaží přebrat Lukáše. Já mám ráda Lukáše, Kotíka, Papíra a Páju + 

S t ý s k á .  (A déía  3 5 2004)

Lenka mě někdy hrozně štve, ale hrozně. Zato někdy je  úžasná a chci j í  říct jak j í  

mám ráda. (jana /  7 g 2004)

Vztahy se v denících často pojí s pocity. Především u Terezy se objevují silné 

emoce, obavy a strachy. Deník jí pomáhá se s těmito pocity vyrovnat, nechat je 

odeznít.

Včera večer jsem od 12 hodin do 2 ráno brečela, protože jsem si všechny zlí věci i na 

tátu jak pořát chodí do hospody. (Tereza, 12.11.2003)

Zejtra jdu z mámou k doktorce kúli tim pupínkům a táta je  zase v hospodě a mě je  to 

líto, ale hlavně mi je  líto maminky! (Tereza, 26.11. 2003)

A když sme se vrátili ze staromáku, tak máma byla naštvaná a nadávala a mě to bylo 

hrozně líto! (Tereza, 29.11.2003)
Dneska se na mně Šárka naštvala jenom, protože nebudu chodit na keramiku, 

protože nemáme peníze! (Tereza, 16.2.2004)
Podobně je tomu i u Jany. Následující úryvky navíc ukazují další důležitý 

přínos psaní deníku -  možnost sledovat vývoj svých vztahů (a nejen vztahů). Jana se 

zpětně vrací ke svým starsím zápisům a srovnává dřívější situaci a současnou.

Vracím se ke straně 2 az 3, protože jsme zase byli u Lucky, ale ta první navsteva byla 

mnohem hezčí a lepší. Asi se ptáš proč, protože Verča se ke mně chovala mnohem 

hůř, nevšímala si mně a chovala se ke mně divně. My family is luking on TV. Teť 

opravuju chybu, Matěj je  bratr Verči a Tomáš je  tam věčně na návštěvě. Jdu si 

vyčistit zuby. (Jana, 30.12. 2003)

Milý deníčku, přečetla jsem si 2-3 stranu a zjistila jsem, že Matěj je  hrozně hodnej 

kluk a že už mě nemá tolik rád jako předtím. (Jana, 13.8. 2004)

Přání

(TereZpro Terezin deník je specifické, že hodně zápisů je orientováno směrem do 

budoucnosti. Když připomenu její příběh o lásce (viz kap. 4.3.4), ten vypovídá také 

především o toužení. Tereza si často představuje události, které nastanou, píše o tom,

jak by si přála, aby proběhly.

71



Následující úryvek sice začíná větou „dneska se toho stalo docela hodně“, ale 
celý se týká představy o dalším dnu:

Ahoj deníčku

Dneska se toho stalo docela hodně! Takže začnu Radkem. Zejtra s nim mám sraz až 

mu skončí kroužek! Pak mi zavola a řeknu kudy má jíl a budu čekat v metře snad se 

to povede. Doufám že zejtřek uteče rychle a už pudeme spolu. Až se setkáme tak 

pudeme buď na Vyšehrat a nebo na houpačky! Já sama nevím kam pudeme protože, 

jak  pude chtít Rada. Mozna ze taky pudeme se jen tak projít já  neviml Mám ho fakt 

ráda nemám ho rádaja ho přímo miluju. Mám ráda (miluju) Radka.

MlhÍ uRadka (Tereza. 11.2. 2004)
V následujícím úryvku je to podobné, „a začátku je shrnutí minulých 

událostí, ale pak už následují představy do dalšího dne.

Ahoj deníčku!

Díky že mi to vyšlo s tim Radkem! Bylo to skvělí, ale fakt. Skvělí a v sobotu du s nim 

a možná, ale spíš jo  tak deme i z Luckou. Prosím ať zejtřek uteče a a't sobota až 

buduzRáďou! (Tereza, 12.2.2004)
Nemusí jít pouze o lásku, ale například o těšení se na Vánoce. V několika 

zápisech Tereza „odpočítává“ dny zbývající do Vánoc.

Už jsem ti dlouho nepsala, ale neměla jsem ani čas. Za dva dny už bude štědrej den a 

já  jsem hrozně nervózní. (Tereza, 22.12.2003)
Kromě přání a touhy se objevují i obavy do budoucnosti.

Ať se zejtra ve škole nestane nic ošklivího jako abych nebyla skoušená nebo pod.

(Tereza, 16.2. 2004)

Tělesná schránka

(Tereza, Adéla, Markéta, Jana,)

Docela mě překvapilo, jak hodně se u autorek objevuje téma zdraví. U Adély 

bych to i čekala vzhledem k tomu, že je často nemocná, výjimkou u ní nejsou ani 

různé zlomeniny a úrazy. Ale i u ostatních dívek jsou časté zmínky o vyšetřeních u 

doktora a podobných záležitostech. Může to souviset i s tělesnými změnami 

v dospívání. Každopádně tyto zápisy také představují určitou formu sebereflexe.

Dnes jsem nikam nešla, protože jsem nemocná. Mám teplotu, rýmu, bolest v krku a 

bolí mě břicho. Ve 23.30jsem šla spát. (Adéla, 17.7. 2004)
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Ráno jsem s mamkou jela do Brna vlakem. Jela jsem na vyšetření CT. To jsem si 

lehla na postel, ta se mnou vjela do točícího kruhu a ta lavice se hejhala ze strany na 

stranu, nahoru a dolu. Oči mě začaly cukat a ruce taky. (Adéla, 3.6. 2004)

Ráno jsme jely k doktorce do Havl. Brodu. Byla jsem na CT a na alergologii. Imunitu 

mám dost špatnou = 15%, ale může to být chyba v laboratoři. (Adéla, 23.8. 2004)

Nar ovinu měla jsem kašel a byla jsem čtrnáct (14) dní doma a teď mám horečku 37,5 

a včera jsem měla 37,9. A nejvíc 38,1. (Jana, 24.3. 2003)

Prostě a jednoduše mám alergii. Půjdu tam zítra. Moc se netěším. Bouchla sem se do 

prstu u nohy. Málem sem ho měla zlomenej. Brečím a asi umřu.! Umírám a cejtím 

to.! Buch Jana Kiliánová umřela..!.! (Jana, 29.4. 2003)

Mně už bylo lip. Zjistila jsem, že ze suchých kytek mi je  špatně (prach).

(Markéta, 15.6. 2004)

Tabulka č.21: shrnutí - formy sebereflexe v jednotlivých denících

pocity sebehodnocení vztahy a pocity přání tělesná schránka

Tereza * * * * *

Adéla * * * *

Markéta * *

Jana * * * *

4.3.7 Škola 

Výjimečné události

(Tereza, Adéla, Markéta, Jana)
V rámci školního dění je  velká pozornost věnována takovým událostem jako

jsou školní výlety, besídky, návštěvy kina. V deníku Markéty a Adély bývají zápisy 

podobných akcí velmi podrobné a v deníku Terezy a Jany jde v takových případech o 

jedny z mála zápisů týkajících se školy.
V pátek jsme mně-li besítku bila dobrá. Dostala jsem -  nivea, vonafka, svíčku, žirafu 

ve čtvrtek jsme byli v kině, Santa versus sněhulák. (Tereza, 20.12. 2003)
V následujícím úryvku z deníku Jany jde o výlet do ZOO. Je z něho patrné,

že tato školní akce je  pro Janu opravdu důležitá.
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Takže ve škole jsme měli je , minulý tyden do ZOO ale nejeli, protože děti si házeli

s trenkama a kluci je  holkám dávali na hlavy. Po,om jsme měl, je , ,en,o Qden

v úterý, ale ,o se hák nepovedlo, takže nás pani učitelka rozdělila no zítřek na pozítří

a na přišli úterý. A já  jsem měla je t zitra, ale potom se to hák skomplikovalo a já  a

Míšo jsme měli je , v úterý. Ale Míša z toho bylo nešťastná (o já  taky) takže to paní

učitelka udělala jinak ale já  nevím jak  ale hlavní je  to, že jedu zin-all Ale maminko

protože dneska bylo ošklivě tak řekla, že možná nejedu. A Pěťo se za mě přimlouvala

a před chvíli mi maminka dala 20 Kč na lístky a 50 Kč na něco teplého k jídlu.
Takže jedu!!!! No a to je celý! /TJ y (Jana, 24.3. 2004)

V následující ukázce z deníku Markéty je řeč o školním výletu. Jak už jsem

říkala, zápisy z výletů se téší u Markéty velké oblibě. Tento je skutečně velmi

podrobný, uvádím pouze část.

Vstávali jsme v nezvyklém času 5.30 Ale stejně jsem vstali 5.45. Do školy jsme šli 

6.25 (nejvyšší čas). O půl sedmé jsme vyjely do Hrádku u Nechanic (viz. Pohled) 

Náš řidič v autobuse byl přísný. Pořád někoho napomínal, (hlavně kluci, ale troufl si

i na děvčata) Jméno řidiče: F. Pytlík. Už jsme tu. O prohlídce si zapisujem 

(přikázané od uči). Hned na začátku si oblékáme boty (papuče). Jdeme i s nima dál a 

tak 3A hodiny pomalu jdeme prohlídkou. (Markéta 8 6 2004)

Podobný je i zápis ze školního výletu z deníku Adély.

Ráno v 7.45 byl sraz na nádru. Jeli jsme do Svratky a pak pěšky na Karlštejn -  

lovecký zámek. Šli jsme na zkamenělý zámek, 4 palice + perníčky. Pak jsme se 

koupali ve 20°C stupňové vodě. A opalovali jsme se. Ochutnala jsem doopravdoví 

žabí stehýnka. Pak byla večeře. Potom jsme šli pro dříví na oheň. V 9.30 byla 

večerka a v 10.30 byl klid. Kotík, Kempa + Petr jsme si povídali. Ve 24.00 jsem 

usnula. (Adéla, 15.6. 2004)

Sociální dění ve třídě

(Adéla, Markéta, Jana)
Jak je patrné z předchozích kapitol, třída je důležitým místem pro vytváření

vztahů, ať už jde o lásku, přátelství nebo kamarádství. V této kapitole se

k uvedenému tématu vrátím pouze krátce.
V následujících ukázkách si Adéla vytváří jakousi evidenci sociálního dění ve

třídě:
Ve škole nám odpadly Vv. Blbla jsem s klukama. Tomáš mě balí. (Adéla, 27.5. 2004)
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Ve škole se nic nestalo. Kotík asi chce chodit s Katkou a ona s ním. (možná)

(Adéla, 4.5.2004)
Ve škole vše při starém. Jedna primánka balí Vítka J. a jedna Juny ho. Po škole jsem 

pozvala Junyho na zmrsku. (Adéla, 14.9.2004)

Často popisovanou činností ve škole je  společné „zlobení“, překračování 
hranic, ve kterém třída vystupuje jako soudržná skupina.

Místo ČJ jsme měli M. o B. jsme měli Pachajdu. Po škole Miloš s Petrem schodili 

světlo ve třídě. Petr utekl a já  s Milošem jsme říkali, že to spadlo samo. A vyřešili 

jsme to. Domů jsem jela ve 13.45. (Adéla, 6.5. 2004)

Beru si tě do školy. Jsem ve škole a je  poslední hodina. Vlastně je  přestávka a holky 

tady pouštěj karmu. Já naně pikluju takovou věc. Mám papírek a naněm je  napsáno 

Už zvoní! (Jana, 2.1. 2004)
Zas jako včera se pro mě stavila Aneta Zelenková. Šli jsme spolu do školy. Ve škole 

nikdo nezahálel a událi se (novinové) mičudky. (Kluci je  pak z okna vyhodili)

(Markéta, 24.6. 2004)

Písemka z matiky

(Tereza, Adéla, Markéta)

Častým tématem jsou školní výsledky, informace o písemce nebo zkoušení. 

Především se s tím setkáme v deníku Adély.

Z matematiky jsme psali písemku. Na Aj -  supi. (Adéla, 21.9. 2004)

Psali jsme písemku z AJ. Nedopadlo to nejlíp. (Adéla, 15.9. 2004)

Následující úryvek z Terezina deníku představuje jednu ze dvou informací, 

které se nějakým způsobem školy týkají.

Tentokrát pudeme k nám minule jsme byli u Radka tak tedkon pudeme! Dneska jsem 

dostala 2 z Aj a 3 zČ j a včera jsem dostala z aj 1. Dobrou deníčku.

(Tereza, 10.2. 2004)

Tereza uvádí tyto známky proto, že pro ni znamenají úspěch. Následující 

úryvek z deníku Markéty pak ukazuje, jak je  pocit úspěchu ve vztahu k výsledku 

relativní.

Ach ta škola. Můj diktát je  2. ale můj test z Př. Byl taky 2. Nakonci vyučování jsme 

s Anetou a Adélkou šly pro Juru. (Markéta, 10.6.2004)

Markéta je  co se týká školních výsledků velmi ambiciózní, hrají pro ni 

důležitou roli. Na závěr školního rokuje v deníku dokonce nakreslené vysvědčení.
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Nic se nedělo

(Adéla)

S podobnou informací se íasto setkáme u Adély. Pokud nejsou zmény 

v rozvrhu, písemky, zkoušení nebo zajímavé déní mezi spolužáky, pak se ve škole 

„mc nedeje,“ tedy alespoň nic, co by bylo pro autorku hodno zaznamenání.

Ráno jsem šla do školy. Nic zajímavýho se nedělo. Z  TV jsem se ulila, protože jdu na 
RTG. (Adela, 26.5. 2004)
Vc škole se nic nedělo. Domů jsem jela ve 13.45. Doma jsem se vrhla na M a koukala
na TV. Ve 22.00jsem šla spát. //f ,,, .y  (Adela, 20.9. 2004)
Ve škole vše při starém. Z  M-l. Domů jsem jela pražákem a pak jsem obíhala nákopy

a ‘ety' (Adéla, 21.5. 2004)
Z  téchto úryvků je  patrný pocit všednosti a možná i nudy, který je  

v uvedených případech se školou spojen. Pocit nudy spojený s uíením mlezneme i 

v deníku Jany, i když nutno dodat, že u Jany je  tento pocit běžný.

Nudim se a i když se prozvánim s maminkou a Milánkem tak to nepomáhá pořád se 

nudim. Učit se mi nechce a kdybych se učila tak se budu stejně nudit

(Jana,2.1. 2006)

Domácí úkoly

(Adéla, Markéta, Jana)

Zmínky o domácí přípravě do školy jsou pravidelné v deníku Adély, ale 

pouze stručné informace. Kromě toho se u ní dočteme o činnostech, které se týkají 

školních záležitostí, ale autorka je  dělá víceméně jen tak pro radost.

Ráno jsem dělala záložky do učebnic. (Adéla, 31 8. 2004)
Ráno jsem skrášlovala sešity do školy, lepila jsem do nich různé obrázky.

(Adéla, 11.9. 2004)

Kromě Adély se zmiňují o přípravě do školy autorky jen minimálně. Tereza 

například ani jednou. Na několika místech se s tím setkáme u Markéty, na jednom

místě pak u Jany.
Doma nás čekalo učení. Psala jsem s rodičovskou pomocí domácí olympiádu.

(Markéta, 23.6. 2004)

Chtěla bych se změnit třeba v učení nebo rozmazlenosti, prostě ve všem špatném co 

mám. Je problém, ja  nevím ja k  Ale doufám, že to pude. Udělala jsem 2 cv. a půl, 

jedno jsem psala a to druhé slovně. (Jana, 9.11. 2004)
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Tabulka 5.22: shrnutí - tematizace školy v jednotlivých denících

Výjimečné

události

sociální

dění

známky a 

výsledky

nuda ve 

škole

domácí

příprava
Tereza * *

Adéla * * * * *
Markéta * * * *

Jana
.

* * *

4.3.8 Shrnutí tematické analýzy
Ve všech odborných publikacích z oblasti vývojové psychologie se dočteme, 

že pro dospívání je  charakteristické odpoutávání se od rodiny. Proto se může zdát 

velmi překvapivé, že rodina je ve všech denících významně zastoupená, dokonce je 

stále na prvním místě. Jednak to dokazuje, že dospívání má svůj postupný vývoj, a 

také to odráží skutečnost, že dívky stále žijí uprostřed svých rodin, jsou na nich 

závislé. Přestože si začínají vymezovat oblasti, které jsou zcela soukromé a probíhají 

mimo rodinu, rodina stále zůstává kontextem, ve kterém žijí. Dívky se sice začínají 

více zajímat o své vrstevníky, prožívají přátelství a lásky, ale rodina je stále středem, 

do kterého se vrací. Nejen to, vztah k rodině je v denících většinou líčen pozitivně, 

nesetkáme se ani s výraznější kritikou rodičů, konflikty a podobně. Tato skutečnost 

pro mě byla překvapivá.

Výraznou roli hraje rodina především v deníku Markéty, ale také u Jany. 

Odpovídalo by to i skutečnosti, že obě autorky jsou mladší, u Markéty bych opět 

zdůraznila charakter celé rodiny. Také to koresponduje se skutečností, že některé její 

zápisy připomínají rodinnou kroniku (viz kap.4.2.2).

V tematizaci lásky se odráží skutečnost, kterou uvádí Příhoda jako 

charakteristickou pro dospívání - převažuje toužení a neuskutečněná láska (viz kap. 

3.2.2). Pokud se pak vrátím k rozlišení rovin erotika - sexualita, je  patrné, že 

charakteristiky lásky, se kterými jsme se v denících setkali, náleží více do oblasti 

erotiky. Rovina sexuality je zde však zastoupena také, a to především v projevech, 

které jsem pojmenovala jako „škádlení". Ukázaly se také individuální rozdíly mezi 

dívkami, například u Markéty, kde se láska v podstatě neobjevuje, snad jen náznaky.
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Tematická analýza ukázala, že v denících se setkáme s kamarádstvím, pro 

ktere je  charakteristické vzájemné sdružování, podnikáni společných akcí, na 

významu však získává přátelství, které probíhá na roviné osobní, má trvalý 

charakter, je  více individuální záležitostí. Tato intimnost a skutečná vzájemnost je 

tím, co v daném věku vztah mezi dívkami odlišuje od heterosexuálních vztahů, ať už 

je  řeč o lásce nebo kamarádství. Významný aspekt, který naopak přátelství a lásku 

spojuje, je usilování o druhého, o jeho náklonnost a zájem.

Školní realita je zastoupena v denících v různé míře. U dvou autorek je

významnou součástí jejich zápisů, u dvou se naopak objevuje minimálně. Jako

důležité se jeví dosažené výsledky a velkou roli hraje také sociální dění, které 
probíhá v rámci školní třídy.

Osobně bych předpokládala, že v souvislosti s věkem se bude měnit charakter 

deníku od popisu vnějších událostí směrem k zaznamenání vlastních myšlenek, 

pocitů, postojů. Na základě tematické analýzy však mohu pouze konstatovat, ž í  

některé deníky jsou více introspektivní a některé méně. Dokonce se ukázalo, že 

nejvíce introspektivní je  deník nejmladší dívky. Ukazuje to opět na značné 

individuální rozdíly ve vývoji, ale především na osobnostní rozdíly mezi 

jednotlivými dívkami. Například vMarkétiné deníku převažují vnější události a 

objektivita. Vlastní emoce, postoje a hodnocení jsou zastoupeny minimálně

V denících je také patrné, že vlastní sebereflexi se dívky teprve učí, často 

zprostředkovaně na základě hodnocení druhých. Hlavním předmětem sebereflexe 

pak jsou vlastní pocity a vztahy.

4.4 DENÍK A TAJEMSTVÍ
V této kapitole bych se ještě krátce vrátila k článku Kupčíkové (2004), která 

říká, že deník pomáhá dospívajícím řešit rozpor vyplývající ze dvou protichůdných 

tendencí: zachovat své tajemství, ale zároveň mluvit o svých starostech, svěřovat se 

s nimi. Kupčíková také dospívá ve svém výzkumu k závěru, že představa o přísně 

tajném deníku je v podstatě mýtus. Přibližně polovina dotázaných uvedla, že jejich 

deník už někdo četl. „Někdy je napadá, a snad si to i tajně přejí, že by se jejich deník 

mohl dostat do rukou člověka, který by pak jistě pochopil a ocenil jejich dílo“

(Kupčíková 2004, s.20).

To samé platí i pro většinu autorek zkoumaných deníků. Většina z nich počítá 

s možností, že si někdo jejich deník přečte. O mnohém vypovídá i to, že mi všechny
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svůj deník bez problémů půjčily. Pouze u Jany jsou na několika místech vyjádřeny 
obavy z toho, že by si někdo mohl její deník přečíst.

Milý deníčku přicházím pomalu na to, že mám ráda Marka. Bojím se, že to někdo 

bude číst a tak váhám. (Jana, 18.11. 2003)

Adéla tento rozpor mezi ochranou tajemství na jedné straně a jeho sdílením 

na straně druhé řeší tím, že na přísně tajné skutečnosti si vede zvláštní deník (který 

samozřejmě nemám k dispozici). Občas se můžeme v jejím textu setkat 
s následujícím řešením:

Filip mně dal pusu a já  Vendovi... Podrobnosti druhý deník. (Adéla, 28.3. 2004) 

Pája mě napsal jestli s ním chci chodit, ale já  jsem mu naznačila, že ještě ne.

Viz druhý deník. (Adéla, 25.4.2004)

Specifický je z tohoto hlediska druhý deník Markéty. Jak už bylo několikrát 
uvedeno, na jeho první straně je nápis.

Svolení o rodinné psaní a o to, že je  to pravda (podpisy rodiny).

Nejen že připouští, že někdo deník bude číst, ale dokonce předpokládá 
potvrzení pravdivosti toho, co napsala.

Nicméně tajemství je ve všech denících nějakým způsobem přítomno. Zvlášť 

oblíbené jsou nejrůznější šifry, tajné znaky a zkratky. Například u Markéty se často 

vyskytuje za jmény následující šifra.

Já jsem chvilku s Míšou (D5KÁ) hrála na klavír....  My jsme jeli na Ransko

(D5KÁ)....Koukali jsme na princeznu Husopasku(CóHA)

V Adélině deníku také nalezneme mnoho tajných znaků.

Také jsem si vymyslela můj nový symbol: „oL.°L.o“ docela dobrý L.L. jako Lukáš 

Linhart a tři kolečka jako třetí stupeň lásky.

V deníku Veroniky je znak přátelství, u Terezy její tajný podpis. Obliba tajemství je 

pro dospívání charakteristická, potvrzuje to i Příhoda: „tajemství je velkým kouzlem, 

které dává pečeť tomuto období“(1967, s.367).

4.5 CO PŘINÁŠÍ DÍVKÁM PSANÍ DENÍKU
Tematická analýza mimo jiné ukázala, že v některých denících jsou ve velké 

míře popisovány zcela obyčejné události. Je možné se na to podívat i zjiného úhlu 

pohledu- Tím, že je tento zcela obyčejný denní život zaznamenán, získává na své 

důležitosti a hodnotí, stává se vlastní víjimeíným. To je podle m í jeden z hlavních
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přínosů deníku -  dává novou hodnotu běžným událostem života. Zejména je to 

patrné v deníku Markéty a Adély.

Deník autorkám dává možnost znovu si připomenout hezké chvíle, které 

často ve vzpomínkách bývají i mnohem intenzivnější. Připomenu například úryvek 

z deníku Adély:

Chvilku jsme hráli flašku a pak jsem se s Pájou Řebíčkem začala škárlit a pak za 

mnou přišel, když jsem seděla na lavičce a začal si se mnou povídat. Stál naproti mě 

a koukali jsme si do očí a pak mě chytnul za ruce a tak jsme zůstali celou dobu než 

jsem šla domů. (Adéla, 31.8. 2004)

Deník tedy umožňuje znovuprožití zážitků. U Terezy se setkáme s něčím 

podobným, ale ve svých představách prožívá události, které mají teprve přijít.

Pak mi zavola a řeknu kudy má jít a budu čekat v metře snad se to povede. Doufám 

že zejtřek uteče rychle a už pudeme spolu. Až se setkáme tak pudeme buď na 

Vyšehrat a nebo na houpačky! Já sama nevim kam pudeme protože, jak pude chtit 

Ráďa. Možná že taky pudeme se jen tak projít já  nevim! (Tereza 112 2004)

Stejně tak jako hezké zážitky pomáhá ale deník zpracovávat i nepříjemné události.

Důležitou roli pak hraje deník v oblasti vztahů. Deník umožňuje ujasnit si 

vztahy, nechat odeznít nepříjemné emoce, které s nimi mohou být spojené, 

případně vztahy dořešit a uzavřít.

Ráďovi jsem dala v sobotu 10.4. kopačky! Protože mi vůbec nepsal ani neodpovídal 

na Emali. A vždycky jsem se mu ozvala já!!! Tak sem mu dala kopačky! A tak mi 

napsal ještě včera ve středu jisi sme se fakt rozešli a jisi mu dám druhou šanci a tak 

sem (myslym udělala dobrou věc) mu tu druhou šanci nedala! (Tereza 15.4. 2004)

Deník pomáhá ujasňovat nejen vztahy, ale obecně všechny své myšlenky a 

prožitky. Prostřednictvím psaní autorky interpretují a vysvětlují prožité události,

dávají událostem vlastní význam.

Další přínos psaní deníku je  ten, že člověku umožňuje zpětně si přečíst 

starší události, vrátit se k nim, přehodnotit je, sledovat jejich vývoj. Výslovně je  o 

něčem takovém zmínka pouze v deníku Jany.

Vracím se ke straně 2 až 3, protože jsme zase byli u Lucky, ale ta první návštěva byla 

mnohem hezčí a lepší. Asi se ptáš proč, protože Verča se ke mně chovala mnohem 

hůř, nevšímala si mně a chovala se ke mně divně. My family is luking on TV. Teť 

opravuju chybu, Matěj je  bratr V?rci a Tomáš je  tam věčně na navsteve. Jdu si 

vyčistit zuby. (Jana, 30.12. 2003)
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V Terezině pojetí představuje deník blízkého kamaráda. Jak už bylo

řečeno, k přátelství patří zájem o vnitřní život druhého člověka. To platí i pro Terezu

- deník pro ni představuje někoho, kdo se o její život zajímá a naslouchá jí, takže se

mu může s důvěrou svěřit. Ten někdo je však zároveň ona sama, dozvídá se tedy

něco o sobě. Přeneseně jde o utváření vztahu k sobě samotné. Podobně 
komunikativní charakter má i deník Jany.

Deník se také stává součástí života svých autorek, není jen jeho odrazem. 

Jeho psaní představuje smysluplnou a tvořivou náplň volného času, chvíle věnování 

se sobě samotné. Například Jana často píše deník v situaci, kdy není na blízku nikdo, 

s kým by si mohla povídat, nebo když se nudí a nemá co dělat.

Především pro Markétu představuje psaní deníku způsob procvičení ve 

vypravěčských nebo obecně stylistických dovednostech. Protože psaní jí evidentně 

jde, v deníku si ověřuje a prezentuje svoje schopnosti. Dokáže si hrát se slovy, 

s formou, zkoušet různé žánry. Psaní je pro ni v podstatě velkou hrou a zábavou.

V některých zápisech Adély, ale především opět v Markétině deníku je patrná 

snaha zdokumentovat události, tak aby byly zachyceny s maximální přesností. 

Nejvíce je  to zřetelné u zápisů z výletů, což je pochopitelné vzhledem ke skutečnosti, 

že každý výlet s sebou přináší mnoho nových údajů, míst a názvů, které mohou být 

velmi lehko zapomenuty.

Tabulka č.23: shrnutí -  přínos psaní deníků

Tereza Adéla Markéta Jana
hodnota denního života * * * *

znovuprožití * * *

ujasnění vztahů * * *

zpětné čtení *

blízký kamarád * *

součást života * * * *

procvičení ve stylistických dovednostech *

hra a zábava * *

dokumentace * *
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5 ZÁVĚR

Má práce mimo jiné potvrdila, že psaní deníku není ojedinělým a 

zapomenutým jevem. První překvapující skutečnost pro mě byla, v jakém rozsahu a 

s jakou pravidelností si některé dívky deníky píší. Vzhledem k jejich délce a 

různorodosti jsem musela materiál alespoň pro tematickou analýzu zúžit tak, aby 

bylo možné jej srovnatelným způsobem roztřídit.

Různorodost se ukázala především ve formální stránce -  v grafice, členění a 

použití žánru. Některé dívky věnují velkou pozornost grafické úpravě svých deníků, 

pro jiné je podstatný hlavně obsah. Dívky používají širokou škálu žánrů, od krátkých 

stručných poznámek přes popis, vyprávění, příběh, úvahu, dopis. Použití těchto žánrů 

nesouvisí ani tak s věkem, jako spíše s celkovým charakterem deníku. U těch, které 

jsou zaměřené především na vnější události, převažuje vyprávění a popis. Deníky, 

které jsou více intimní a introspektivně zaměřené, jsou psány formou úvahy nebo 

dopisu.

Ovšem co se týká témat, ta jsou ve všech denících podobná, vztahují se 

k následujícím oblastem: rodina, láska, přátelství, škola, sebereflexe. Víceméně to 

odpovídá zaznamenanému věkovému období. Deníky se liší především v míře 

pozornosti, která je jednotlivým oblastem věnována, a také v konkrétní podobě 

těchto témat. V tom vidím hlavní přínos mé práce -  pomocí deníků jsem se snažila 

na reálných příkladech konkretizovat obecné poznatky vývojové psychologie.

V některých zápisech je  věnováno mnoho prostoru každodennímu životu, 

opakujícím se událostem. Tím, že je tento obyčejný život zaznamenán, získává na 

hodnotě, stává se svým způsobem významnějším.

Překvapující může být velká přítomnost rodiny ve všech denících, která pro 

dívky stále vytváří rámec jejich života, přestože se více začínají zajímat o jiné oblasti 

a vymezovat si svůj soukromý prostor.

Láska má v zápisech mnoho různých podob, ale zůstává především na 

neuskutečněné rovině. Velkou důležitost má kromě lásky i přátelství, které je více 

osobní záležitostí, má důvěrný a trvalý charakter. Ukázalo se také, že v některých 

aspektech mají láska a přátelství ksobě v tomto věku blízko. Pro oba vztahy je 

důležitá emoční náklonnost k druhému člověku a usilování o jeho přízeň. Přátelství 

však odlišují aspekty vzájemnosti, trvalosti a důvěrnosti, které zatím lásce chybí.
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Školní realita je v některých denících významným tématem, v jiných se téměř 

neobjevuje. Různá je také míra sebereflexe v jednotlivých denících. Některé deníky 

jsou více zaměřené na sebe, jiné na vnější události.

Ukázalo se také, že psaní deníku může mít různé motivy, pro některé autorky 

je prostorem pro zapsání osobně důležitých událostí, u jiných obsahuje i 

každodennost. Někomu pomáhá deník vyrovnat se s realitou, vyjádřit své emoce, 

ujasnit si vztahy, pro někoho je psaní více hrou a zábavou nebo také způsobem 

vlastní prezentace. Pro všechny autorky je deník významnou součástí života, ať už 

představuje blízkého kamaráda nebo smysluplnou náplň volného času.

83



6 RESUMÉ

Hlavním předmětem mé diplomové práce jsou deníky pěti dívek. Těžištěm je 

kvalitativní analýza, která má několik úrovní. První úrovní je vnější popis deníků, 

kde se zajímám o takové charakteristiky, jako je grafická úprava, frekvence a délka 

zápisů, členění. Druhou úroveň představuje analýza z hlediska žánrového, kde mě 

zajímá především to, jaké formy psaní autorky užívají, s jakou dovedností a zda se 

použití forem nějak vyvíjí. Třetí úroveň pak představuje tematická analýza, kde se 

zajímám o to, jaká témata se v denících vyskytují a v jaké konkrétní podobě.

Deníky v mé práci nejsou pouze předmětem výzkumu, ale i prostředkem 

poznání jejich autorek, a to především z hlediska zaznamenaného vývojového 

období, které zahrnuje v některých případech ještě konec mladšího školního věku ale 

především pak začátek dospívání (celkový věkový rozptyl zaznamenaného období: 

9;6 -  13;4). Výsledky mého výzkumu chci srovnat s teoretickými poznatky 

z vývojové psychologie. Také mě zajímá, co psaní deníků pro dívky znamená, jaké 

místo má v jejich životě a co jim přináší.

V teoretické části se zabývám deníkem jako literárním žánrem a jeho 

využitím v psychologickém výzkumu. Prostor věnuji také charakteristice mladšího 

školního věku, především pak dospívání, a to z hlediska osobnostního vývoje.

Má práce mimo jiné potvrdila, že psaní deníku není nic výjimečného. 

Naopak, některé dívky si píší deník zcela pravidelně a ve velkém rozsahu. Ukázalo 

se, že používají pro psaní různé žánry - od krátkých stručných poznámek přes popis, 

vyprávění, příběh, úvahu, dopis. V tom se jednotlivé deníky liší, stejně tak i 

v grafické úpravě. Co se týče obsahu, překvapující může být velká přítomnost 

zmínek o rodině ve všech denících, která pro dívky stále vytváří rámec jejich života,

i když se stále více objevují témata typická pro dospívání -  láska, přátelství, 

sebereflexe. Jednotlivé deníky se liší pouze v míře pozornosti, která je jednotlivým 

oblastem věnována a v konkrétní podobě těchto témat.

Co se týká přínosu psaní deníků pro autorky, ukázalo se, že někomu psaní 

deníku pomáhá zvládat realitu, u někoho je více hrou a zábavou. Každopádně 

představuje důležitou součást života autorek.
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7 SUMMARY

In my master thesis I analyse diaries of five girls. The centrál point of my 

work is a qualitative analysis that has three parts. The fírst one includes an extemal 

description of diaries in which I am interested in diary characteristics such as graphic 

form, structure, frequency and length of records. The second part represents the 

genre analysis in which I analyse forms of writing which girls use, skills of writing 

and weather the skills of writing diaries develop in time. The third part represents 

thematic analysis in which I analyse the themes that appear in the diaries and their 

concretisations.

In my work diary is not only the object of the research but also the mean to 

get know the authors in the analysed period that includes the end of younger pupil 

age and start of adolescence (age dispersion is: 9; 6 -  13; 4). I would like to compare 

the results of my research with the theoretical knowledge of development 

psychology. I try to find out what wnting diaries means for the girls, which plače 

writing diaries has in their lives and what writing diaries brings them.

In the theoretical part I discuss the diary as a literary genre and its usage in 

the psychological research. I also deal with the characteristics of younger pupil age 

and the adolescence from the aspect of personality development.

My work confirmed that writing diaries is nothing exceptional and that some 

girls write their diaries regularly in great extent. There are different forms how to 

write diary -  brief comments, description, narration, story, consideration and letter. 

We can find differences in these aspects and also in the graphic formát. Conceming 

the content, there is a significant role of a family in all diaries. Family represents for 

all girls the life fřame although there are frequently mentioned themes typical for the 

adolescence -  love, friendship and self-reflection. Differences among the diaries 

consist in the extent of attention to different themes and in the concretisation of 

themes.

Conceming the contribution of writing diaries for authors alone, it shows that 

writing of diaries helps to cope with the reality, but for some authors is writing rather 

a game or enjoyment. In any čase writing diaries represents important part of their 

lives.
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