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ANOTACE 

Tato práce se zabývá motivy (potěšením) ve hře Nekonečná pohádka, kterou hrají ve 

skautském oddíle dívky ve věku 9–11 let. Teoretickými východisky práce jsou teorie 

dětských her – games (Klusák, Kučera, 2010) a teorie dětské narativity (Sutton-Smith, 

1981). Základní data k rozboru představuje šest shromážděných záznamů konání dané hry, 

čtyři od mladších dívek ve věku 9–11 let a dva od starších dívek ve věku 14–18 let. Na 

základě analýzy příběhů fiktivních hrdinů ve fiktivním světě s volnou inspirací metodou 

Marandy a Marandové (1970) a analýzy interakce vzniká struktura potěšení, která si 

mohou hráči v dané hře užívat. Tato struktura jednak diferencuje pozorované motivy do 

dvou oblasti – potěšení ze spisovatelsko-scénáristické tvorby a potěšení ze sociální 

organizace hry, jednak mapuje povahu hry jako celku, v němž se prolíná hra obratnosti s 

hrou předstírání a zahráváním si se sociální organizací hry.  

 

Klíčová slova: motivy, potěšení, pohádka, fiktivní příběh, fiktivní hrdina, fiktivní svět, 

aktérství, interakce, identifikace, role, sociální organizace ve hře, šikana, obratnost, 

předstírání, dětské hry, dětská narativita, Dračí doupě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

This thesis deals with motifs (enjoyment) in the game Never-ending fairy tale which is 

played in Scout Group by girls at the age of 9–11. The Theory of Children’s games 

(Klusák, Kučera, 2010) and the Theory of Children’s Narrative (Sutton-Smith, 1981) are 

the background of the research. Based on an analysis of six collected records of Never-

ending fairy tale the aim of this thesis is to create a comprehensive theory of enjoyment 

that the game offers to the players. First, the single rounds of the game are analysed 

focusing on (1) the stories of fictional heroes in the fictional world analysing by the 

Maranda technique (1970) and (2) the interaction of the players. Then Motifs that were 

noticed are differentiated into categories that distinguish the enjoyment of so called writer-

script writer production and the enjoyment from the social organization of the game. 

Newly-emerged motif structure maps the character of the game as whole in which the 

game of skills, the game of pretending and the play with social organization of the game 

are merging. 

 

Key words: motifs, enjoyment, fairy tale, fictional story, fictional hero, fictional world, 

construction of fictional world, interaction, identification, role, social organization, 

bullying, skills, pretending, children’s games, children’s narrative, Dungeons and Dragons 
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1. ÚVOD 

 Na samém začátku můžeme s nadsázkou vznešeně prohlásit: do nedávna byla 

Nekonečná pohádka jen neznámou kratochvíli několika dívek ze skautského oddílu, ale se 

vznikem této práce se hra přenáší z klubovny na akademickou půdu a usiluje o místo 

v teorii her. 

 Hra Nekonečná pohádka nabízí mnoho oblastí, jež by si jistě zasloužily výzkumnou 

pozornost. Tato práce se úžeji zaměřuje pouze na jednu z nich – potěšení, která si hráči 

mohou v této hře užívat.  

Cílem této práce je na základě nashromážděných záznamů Nekonečné pohádky, 

vytvořit ucelenou teorii motivů (potěšení). Struktura práce je organizována jako badatelský 

příběh, v němž jsou postupně odhalována dílčí zjištění, která jsou závěrem uspořádána do 

teorie a začleněna do již existujícího teoretického kontextu. 

 Autor pracoval se dvěma základními teoretickými východisky – teorií dětských her 

Klusáka a Kučery a teorií dětské narativity Suttona-Smithe, resp. s jejich částmi. Nicméně 

struktura badatelského příběhu způsobuje, že teoretická složka práce je rozdrobena do více 

částí. Pro získání teoretické citlivosti je v úvodu práce, společně se hrou Nekonečná 

pohádka, představena hra Dračí doupě, která byla popsána v publikaci Dětské hry – games 

(KLUSÁK, KUČERA, 2010), konkrétně v části o rozehrávání fiktivních identit a příběhů. 

Poté v rámci popisu zpracování dat představuje autor metodu Marandy a Marandové pro 

posuzování dětských příběhů se zápletkami. K uvedeným teoretickým východiskům se 

práce opět více obrací v diskuzi, kde jsou výzkumná zjištění konfrontována s dosavadní 

úrovní poznání v rámci teorie rozehrávání fiktivních identit a příběhů (konkrétně hry 

Dračího doupěte). 

 Design výzkumu je popsán v kapitole Postup při sběru a zpracování dat. Stěžejní je 

praktická část práce. Ta sestává ze základní analýzy jednotlivých konání Nekonečných 

pohádek v kapitole 4, dále z kapitoly, v níž jsou pozorované motivy kategorizovány a jsou 

položeny základy teorie. Praktická část je pak završena v 6. kapitole shrnující teorií 

potěšení ve hře.  

 V závěrečné diskuzi pak autor, kromě zasazení výzkumných zjištění do 

teoretického kontextu, bilancuje využití teoretických východisek a přínos práce vyplývající 

z jejich případného rozšíření o nové poznatky. Reflektovány je rovněž limity a možné 

nedostatky práce. 



9 

 

2. NEKONEČNÁ POHÁDKA 

Základním zdrojem empirických dat v této je hra Nekonečná pohádka, proto 

věnujme úvodní kapitolu jejímu představení a orientačního zasazení do kontextu dětských 

her. V rámci získávání teoretické citlivosti pro popis i následnou analýzu Nekonečné 

pohádky, pátral autor nejprve po podobných hrách v expozici her školních dětí 

uvedené v publikaci Dětské hry – games (KLUSÁK, KUČERA, 2010). Na základě 

předběžných úvah by Nekonečná pohádka patřila, z hlediska jejích herních kulis (hřiště), 

průběhu a vzorce interakce, nejspíše ke hrám, v nichž hráči rozehrávají fiktivní 

identity a příběhy, konkrétně by byla variantou kategorie Dračí doupě. Před představením 

samotné Nekonečné pohádky je zde uveden popis charakteristik Dračího doupěte, které 

napomůže k určitému předporozumění této oblasti rozehrávání fiktivních identit a příběhů. 

2.1 Dračí doupě 

Popis hry Dračí doupě je citován z publikace Dětské hry – games (KLUSÁK, 

KUČERA, 2010). „V naší sbírce byla hra pozorována pod názvem: Dračí doupě (…); 

Kreslení –  Labyrint (…); Mortal Kombat (…); Mysterion (…); Star Wars (…); Strážci 

vesmíru (…) a Vládce kouzel (…). 

Hřištěm je svět fiktivního dobrodružství – vlastně cesty, (…) a to fiktivně fiktivní – 

inspirovaný žánrem fantasy; zprostředkovaný případně počítačovými programy 

či komerčně nabízenými návody, někdy však přímo četbou knih např. J. R. R. Tolkiena. Hru 

děti hrály ve třídě, ale i mimo školu. To odpovídá tomu, že čas na hru si děti našly 

nejen o přestávce či při hodině, ale třeba i jen po škole – hra totiž volá nejen po dostatku 

času, ale též po pokračování (…). 

 Průběh hry v té nejjednodušší podobě splývá s variantou hry Kreslení; tedy 

v případě, že kresba nabývala funkce mapy lokalizace příběhu zobrazeného hrdiny. Ve hře 

Kreslení – Labyrint (…) tak, inspirovaný počítačovou hrou, jeden chlapec kreslil 

labyrint ve tvaru čtverce s pomyslnými důlky a pak jím jako vedl kuličku překonávající 

připravené nástrahy. Jiný si představoval, jak jeho hrdina při průchodu nakresleným 

labyrintem svádí souboje s číhajícími obludami. V komplikovanější podobě, Vládce kouzel 

(…), jeden chlapec, převážně jen pro druhého, v roli Osudu vymýšlel fiktivní svět plný 

tajemství, nástrah a zkoušek, kterým s tím druhým, v roli Učedníka magie, procházel, 

aby se Učedník připravil na poslední a nejtěžší zkoušku – souboj s ostatními čaroději o titul 

Vládce kouzel. 
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 V nejkomplikovanější podobě hry, hrané po delší dobu stabilní skupinkou hráčů, 

jeden v roli Vypravěče, Pána jeskyně – vlastně gamemastera – připravoval a řídil hru 

pro ostatní. Ostatní hráči se hry účastnili v roli hrdinů příběhu: např. jako rytíři procházeli 

bludištěm, nebo jako poutníci, procházeli fiktivní říši; případně si mohli hráči na toto 

putování zvolit postavu dle nabízejících se fiktivních ras, povolání a odpovídajících 

dovedností. Od gamemastera se dozvídali popisy cesty, problémových situací, případně též 

nabízející se možnosti volby, vždy však důsledky provedené volby a její hodnocení (co bylo 

statečné, čestné, spravedlivé; případně počtem bodů nebo prostředky do hry; případně 

prováděné s pomocí hry náhody – vrhu kostkou). Při svém aktivním podílu na tvorbě 

příběhu mohli hrdinové používat různé prostředky: své zbraně, kouzla, zdroje, poklady; 

nebo mohli nezbytné prostředky nakupovat, vyrábět či prodávat. Vše gamemaster 

zakresloval na papír a vytvářel tak mapu fiktivního světa a svého druhu kroniku jejich 

dobrodružství; hráči případně v průběhu hry na mapu zobrazovali svou 

lokalizaci ve fiktivním světě prostřednictvím figurek. Případně si hráči vedli své osobní 

deníky, do nichž si zaznamenávali též aktuální stav svých prostředků. 

 Pravidly určeným cílem hry je tedy rozehrání fiktivních identit hrdinů a příběhů 

jejich dobrodružství. Pozorovaná byla varianta hry, ve které se hráči obešli 

bez gamemastera. 

 Vzorec interakce se týká výjimečně jen jedince či dvojice; většinou menší skupinky 

hráčů; výjimečně dívek. Povaha interakce spočívá v rozehrávání fiktivních 

identit a příběhu jako slovesného, literárního díla. Od kompozice literárního 

objektu (…) se hra liší povahou autorské/čtenářské dělby práce, dovedené do podoby, 

ve které autorské psaní je zároveň autorským čtením v kruhu spoluautorů – rozehrávání 

fiktivních identit a příběhu je tak přece jen dramatizované, byť nikoli jako činohra, nýbrž 

spíše jako rozhlasová inscenace. Ke dramatizaci hry, přestože se ve hře nepoužívá ani 

rozhlasový čin přímé řeči, přispívá monopolní zodpovědnost jednotlivých autorů za jejich 

postavu ve společně komponovaném fiktivním příběhu. Souhrnně bychom mohli 

říct, že jde o zobrazení dobrodružství hrdinů dramatizací slovesné tvorby jako takové…. 

(…) Jako postavy ve hře pak hráči mohou, ale také nemusí, vždy spolupracovat. 

Spolupracovat však musí na rozvíjení fiktivního příběhu; a všichni musí respektovat 

autoritu gamemastera. V kruhu hráčů je tudíž vyčleněn jeden, který z titulu role ve hře 

manipuluje jak postavami ve fiktivním světě, tak ostatními v roli spoluautorů příběhu. (…). 
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 Motiv hry lze souhrnně označit za rozehrávání fiktivních identit a příběhů 

zobrazujících dobrodružství hrdinů; a to dramatizací slovesné tvorby v kruhu hráčů; 

rozehrávané případně jen jako spolupráce, většinou však s ústřední rolí šikanujícího. 

Jen výjimečně jde o parodii dobrodružství hrdinů – a pak spíše činoherně.“ (KLUSÁK, 

KUČERA, 2010, s. 487–489) 

2.1 Nekonečná pohádka – úvodní popis hry 

Nekonečná pohádka je hrou zpravidla pro 3 a více hráčů, při níž jsou vyprávěním 

jednoho hráče-vypravěče a částečně ve spolutvorbě s ostatními hráči rozehrávány příběhy 

fiktivních hrdinů ve fiktivním světě. Tato hra byla pozorována a sebrána v dívčím 

skautském oddíle, kde ji tradičně hrají dívky z jedné družiny ve věku 9–11 let. Nekonečná 

pohádka má pro ně většinou funkci vyplnění dlouhých chvílí, které vznikají při 

chůzi na výletech a výpravách.  

Úvodní popis je výsledkem pouze autorovy přímé zkušenosti a pozorování 

hry s určitou teoretickou citlivostí pro rozlišování některých aspektů společných 

pro hry z oblasti fiktivních identit a příběhů. Hlubší poznání aspektů – vzorce interakce, 

sociální organizace a motivů – umožňuje tato práce. 

Nekonečná pohádka se odehrává ve světě fiktivního dobrodružství. Tento svět je 

vytvářen hlavně gamemasterem-vypravěčem a více či méně modelován hráči-hrdiny, v 

závislosti na direktivnosti vypravěče a aktivitě/pasivitě hráčů. 

 Průběh hry a interakce mezi hráči vypadá následovně. V první fázi hry je stanoven 

vypravěč (většinou dohodou ve skupině), který buď přiřadí hráčům postavy-hrdiny, 

za které budou hrát, nebo je nechá si postavy vybrat, popř. úplně vymyslet. Poté vypravěč 

začne vyprávět příběh hrdinů a provází je fiktivním světem, který svým vyprávěním 

vytváří. Na klíčových místech příběhu (cesty) dává hráčům-hrdinům možnosti volby 

(většinou a), b) atd.) dalšího pokračování/řešení problému (např., po které cestě se 

na rozcestí vydají, do kterých dveří vstoupí, pro co se rozhodnou v krizové situaci), nebo je 

otázkou „Co uděláte?“ vyzve k navržení vlastního řešení. V tomto momentu mají ostatní 

hráči možnost podílet se na vytváření fiktivního světa a příběhu svých hrdinů. Konec hry 

zpravidla nastává, když skončí fiktivní příběh a hráči netouží po pokračování, 

nebo v případě, kdy je hra natolik dlouhá, až ji dříve nebo později přeruší nějaký zásah 

zvenčí. Odtud patrně pochází přívlastek „nekonečná“, který je však hyperbolou.  
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Cíl hry lze popsat stejně jako v případě Dračího doupěte – „rozehrání fiktivních 

identit hrdinů a příběhů jejich dobrodružství“ (KLUSÁK, KUČERA, 2010, s. 488) a tento 

je naplněn již samotným hraním hry. 
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3. POSTUP PŘI SBĚRU A ZPRACOVÁNÍ DAT 

3.1 Sběr dat 

Na základě domluvy s vedoucími skautského oddílu probíhal sběr dat v březnu, 

červnu a prosinci 2016 v rámci třech družinových schůzek – dvě návštěvy u mladších 

dívek (9–11 let) a jedna u starších dívek (14–18). Na začátku první návštěvy požádal autor 

dívky o pomoc se sběrem několika Nekonečné pohádek a vysvětlil, jak bude sběr probíhat. 

Starším dívkám, které Nekonečnou pohádku neznaly, byla navíc vysvětlena pravidla. Poté 

autor dívky vyzval, aby se rozdělili do skupin o třech až čtyřech hráčích.  

U mladších dívek, pro udržení motivace a ozvláštnění hry při jejím opakovaném 

hraní v průběhu výzkumu, zavedl autor variantu Nekonečné pohádky se stanovenými 

herními předměty, které musí vypravěč zahrnout do děje příběhu. Dle druhu zadání 

se jednalo o různé kouzelné i nekouzelné předměty. Jejich přiřazení probíhalo 

tak, že každá hrací skupina vymyslela předmět, napsala jeho název na papírek, a poslala ho 

sousední skupině. Každá skupina tak předem nevěděla, s jakým předmětem bude muset 

ve hře pracovat. Aby byly navozeny co nejpřirozenější podmínky hraní Nekonečné 

pohádky, tj. hraní jako doprovodná aktivita při nějaké činnosti, upozornil autor hráče 

na možnost kreslit mapu cesty nebo své postavy. V případě starších dívek přenechal 

nastavení a průběh hry čistě na hráčích. 

Po zahájení hry u mladších dívek se autor pak vždy přidal k jedné ze skupinek jako 

další hráč, zatímco u starších dívek zůstal pouze v roli posluchače. 

 Jednotlivá konání hry trvala přibližně 20–30 minut, hráči však měli vždy dostatek 

času, aby hru (příběh) podle své potřeby dokončili. Průběh hry byl za asistence vedoucích 

družin zaznamenáván na diktafon. Záznamy jednotlivých her pak autor převedl do písemné 

podoby dramatu. Dohromady bylo shromážděno 6 přepisů Nekonečných pohádek – 

4 od mladších dívek a 2 od starších – o celkové délce 48 stran. Přepisy jsou uvedeny 

v seznamu příloh. 

3.2 Zpracování dat 

 V této kapitole je pro čtenáře vysvětlen postup při rozboru přepisů jednotlivých 

Nekonečných pohádek. Základní analýza přepisů audiozáznamů sestává ze třech částí: 

analýza synopse audiozáznamu s volnou inspirací Marandovou metodou (příběh 

fiktivních hrdinů ve fiktivním světě), analýza interakce (z hlediska modalit interakce a 
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mocenských vztahů mezi hráči) a analýza potěšení, která si hráči mohou užít díky 

identifikaci s hrdiny/svou rolí ve hře a která vyplývají z organizace interakce. 

3.2.1 Analýza příběhů fiktivních hrdinů ve fiktivním světě 

 Pro analýzu příběhu fiktivních hrdinů ve fiktivním světě byly z dramatických 

přepisů audiozáznamů jednotlivých Nekonečných pohádek vytvořeny synopse příběhů 

hrdinů, které hráči v průběhu jednotlivých konání dané hry odehrávali. V rozboru těchto 

příběhů se autor volně inspiruje Marandovou metodou, která byla užita a popsána 

ve výzkumu příběhů se zápletkami (plot stories) u dětí od 5 do 10 let (SUTTON-SMITH, 

1981). Pro lepší porozumění výzkumným krokům rozboru příběhů, předkládá zde autor 

volně přeložený popis této metody.  

 Systém vypůjčený od Maranda a Marandové (1970) předpokládá čtyři úrovně 

vývoje, skrze které děti postupují při zdokonalování svých příběhových zápletek. Na první 

úrovni (I) jsou příběhy, v nichž jedna moc, schopnost přemůže jinou bez jakékoli další 

reakce. Tato skutečnost je nejčastěji vyjádřena tak, že subjekt je buď ohrožován, přemožen 

příšerou, nebo trpí nouzí či nedostatkem, na což však nijak nereaguje. Příběh pouze uvádí 

přítomnost příšery, zranění či strachu, které paralyzují další akci (SUTTON-SMITH, 1981, 

s. 20.). V analýzách příběhu fiktivních hrdinů je tato úroveň označována jako tzv. hrozba 

potenciální.  

V příbězích druhé úrovně (II) se slabší moc, schopnost pokouší reagovat 

na ohrožení, ale selhává. Touto reakcí je nejčastěji útěk nebo záchrana někým dalším. 

Příšera sice zaútočila, ale její útok nebyl úspěšný. Její hrozba může být také eliminována 

tak, že děti příšeru přemění na laskavé stvoření, ke kterému se přidají a útočí na ostatní, 

nebo které pro ně zkrátka již není ohrožující. Tyto reakce však neeliminují původní 

hrozbu, příšera, a tedy i potencialita opětovného útoku, stále existuje (SUTTON-SMITH, 

1981, s. 20–21.). Tato úroveň představuje tzv. hrozbu realizovanou.  

 Na třetí úrovni (III) se setkáváme s příběhy, ve kterých slabší moc, schopnost 

neutralizuje původní hrozbu. Hlavní hrdina úspěšně zneškodňuje příšeru či překonává 

nouzi, buď vlastními silami, nebo za pomocí druhých (SUTTON-SMITH, 1981, s. 21–23). 

Zde jde o tzv. hrozbu odvrácenou.  

 V poslední, čtvrté úrovni (IV) nejen, že je hrozba neutralizována, ale původní 

(ohrožující) okolnosti jsou zásadně pozměněny. Jde o klasické hrdinské příběhy, v nichž 

chudý rytíř zabije draka, zachrání princeznu, získá její ruku a společně převezmou vládu 
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nad královstvím. Dochází ke kompletní transformaci původních nepříznivých skutečností 

(rytíř bez peněz, princezna ve spárech draka) – již není zcela žádná pravděpodobnost, že by 

se hrozba nebo nouze vrátili (příšera je zahubena, rytíř coby bohatý vládce už nikdy 

nezakusí nouzi chudoby, a pro princeznu představuje trvalou ochranu před draky) 

(SUTTON-SMITH, 1981, s. 23–24). V rozborech je tato úroveň označena jako tzv. hrozba 

eliminovaná. 

 Využití systému Marandových vypadá v praxi tak, že autor rozdělí příběh na 

epizody na základě toho, kdy se v daném příběhu manifestuje nějaký problém či ohrožení. 

Následně, podle toho jak s nimi Vypravěč nebo hráči v rolích hrdinů nakládají, jak je 

řeší/neřeší, autor tyto problémové situace/ohrožení klasifikuje podle výše popsaných 

úrovní jako hrozby potenciální, realizované, odvrácené či eliminované. 

3.2.2 Analýza interakcí mezi hráči 

Při analýze z hlediska modalit je v Nekonečných pohádkách rozlišována interakce 

v rámci jednak aktérství hráče-vypravěče, jednak aktérství hráčů-hrdinů, tzn., jak hráč-

vypravěč a hráči-hrdinové zacházejí s následujícími modalitami interakce při konstruování 

fiktivního světa a příběhu. První modalitou je situace interakce – autor zkoumá, zda se 

interakce pohybuje uvnitř nebo vně fiktivního světa, a za jakých okolností dochází 

k přechodům „mezi světy“. Druhou modalitou je pak povaha interakce, která může být 

buď monopolní (hráč-vypravěč konstruuje fiktivní svět a příběh hrdinů sám) nebo částečně 

polypolní (hráč-vypravěč přizve hráči-hrdiny k spolu-aktérství na konstrukci fiktivního 

světa). Autor rovněž sleduje, za jakých okolností a jakým způsobem dochází 

k demonopolizaci neboli ke změně povahy interakce. 

Analýza interakce z hlediska mocenských vztahů se obecně zaměřuje na vztah 

mezi hráčem-vypravěčem a hráči-hrdiny a na vzájemný vztah hráčů-hrdinů. 

Mocenské vztahy jsou ve hře posuzovány jak v rámci fiktivního světa, tak i vně něj. Uvnitř 

fiktivního světa jde o vztahy (1) hrdinů k osudu/postavě zosobňující vypravěče a (2) hrdinů 

mezi sebou. Vně fiktivního světa je to pak vztah gamemastera a hráčů. Autor sleduje, zda 

jsou vztahy (1) hrané či nehrané, (2) hierarchické či symetrické, a jak se tyto 

charakteristiky projevují v aktérské interakci při konstruování fiktivního světa. 

3.2.3 Analýza potěšení ve hře 

 V analýze potěšení ve hře, která se nalézá vždy v závěru každého ze šesti rozborů, 

jsou shrnuty motivy (potěšení), jež si mohou hráči během hraní Nekonečné pohádky 
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užívat. Tyto motivy se vygenerovaly v průběhu základních analýz. V případě analýzy 

příběhů fiktivních hrdinů je jejich zdroj způsob zacházení s hrozbami (jejich řešení a 

vyprávění o nich). Analýzy interakce pak osvětluje potěšení, která si hráči užívají během 

aktérství konstrukce fiktivního světa, když si pohrávají s mocenskou strukturou vztahů jak 

reálných ve hře, tak fiktivních mezi hrdiny ve fiktivním světě. Prvotním kritériem, podle 

něhož jsou potěšení v základní analýze tříděna, je identifikace s „hrdiny“ nebo s rolemi ve 

hře. Jinými slovy, jaká potěšení si hráči mohou ve hře užívat, když se dokáží identifikovat 

se svými „hrdiny“/rolemi ve hře. 

 Prvotní kategorie potěšení, které vyplynuly ze základních analýz, jsou v 5. kapitole 

dále pročleňovány a propojovány s kontextem teorie her rozehrávání fiktivních identit a 

příběhů (KLUSÁK, KUČERA, 2010). Na této úrovni se již nacházejí základy teorie 

potěšení ve hře Nekonečná pohádka.  
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4. ZÁKLADNÍ ANALÝZY HRY NEKONEČNÁ POHÁDKA 

 Nyní již přejděme k samotným rozborům jednotlivých konání hry Nekonečná 

pohádka. Jednotlivé rozbory jsou uspořádány na základě věku hráčů. V podkapitolách 

4.1 a 4.4 autor analyzuje Nekonečné pohádky, které hrály mladší dívky ve věku 9–11 let, u 

nichž byla hra původně pozorována. Kapitoly 4.5 a 4.6 pak obsahují analýzy hry starších 

dívek ve věku 14–18 let pro vývojově psychologické srovnávání. V záhlaví každé 

hry/příběhu je uvedeno, (1) které dívky se hry účastní a jejich věk, (2) v jakých rolí do 

hry/příběhu vstupují, a v případě mladších dívek, (3) jaký herní předmět musejí do hry 

zahrnout. 

4.1 Nekonečná pohádka: O JEŽIBABĚ 

Hrdinové: Kouzelný králíček, Tučňák 

Hráči: Ema-vypravěč (10), Gogo-Kouzelný králíček (10), Kristýnka-Tučňák (9) 

Herní předmět: lotosový květ  

4.1.1 Synopse (příběh z hlediska fiktivních hrdinů) 

 Společníci Králíček a Tučňák se vydali na cestu. Byli vybaveni třemi životy, 

hromadou jídla a kouzelným lotosovým květem. Po nějaké době dorazili na rozcestí tří cest 

– jedna vedla do ráje, druhá ke stromům a třetí na louku. Rozhodli se pokračovat směrem 

ke stromům.  

Cesta je přivedla na další rozcestí mezi pařezem a houbami, kterým prošli směrem 

k houbám. Jelikož už spořádali všechny své zásoby a oba měli už hlad, houby snědli. 

Houby však byly jedovaté, a Králíček s Tučňákem se otrávili a ztratili jeden život. 

Se dvěma životy ale stále mohli pokračovat dál. Usoudili, že touto cestou to nepůjde, 

tak se vrátili na rozcestí a vydali se druhým směrem, k pařezu.  

Cesta je opět zavedla k rozcestí, ze kterého byl výhled na poušť, moře a louku. 

Cestovatelé se rozhodli jít dál po louce. Králíčkovi se zalíbily luční kytičky, ale jakmile je 

snědl, udělalo se mu zle. Naštěstí potkali na louce kouzelného dědečka, který Králíčka 

uzdravil.  

Louka přešla v les. Cestovatelé šli a šli lesem, když v tom narazili na starou 

ježibabu! Zeptali se jí: „Nemáte hlad, pane?“ Ježibaba se na ně ale zle obořila: „Mám 

velký hlad! Co mi lezete do lesa, vy Králíku a hnusnej Tučňáku!“. Králíček měl však už 

připravený kouzelný lotosový květ a řekl: „My vám dáme tadyhle list, který vám udělá, 
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že vám bude hned úplně jasně dobře.“ Ježibaba si vzala lotosový květ a rázem zapomněla 

všechno, co řekla, a společníci mohli bezpečně pokračovat v cestě.  

Po nějaké době přišli ke skále, do níž vedly troje dveře – zlaté, bronzové a 

diamantové. Tučňák navrhoval, aby použili dveře diamantové, ale Králíček rozhodl, že by 

do skály měli vejít dveřmi bronzovými. Zvolil však špatně a oba přišli o další život. 

S posledním životem pokračovali skrze bronzový vchod. Za ním ale narazili na další dvoje 

dveře, jedny byly ze železa a druhé z lapisu. Společníci se rozhodli projít dveřmi z lapisu. 

Tato volba však Králíčka a Tučňáka stála jejich poslední život. 

4.1.2 Analýza příběhů fiktivních hrdinů ve fiktivním světě 

 Příběh začíná výchozím stavem, ve kterém hrdinové začnou být aktivní (vydali se 

na cestu), aniž by byli něčím ohroženi (mají tři životy, hromadu jídla, kouzelný lotosový 

květ). Za dobrodružstvím se vydávají svévolně (nejsou ani posláni, ani vylákáni; natožpak 

aby jejich aktivita/cesta byla reakcí na nějaký výchozí stav). 

 Příběhový celek sestává z šesti dílčích epizod podle toho, s jakým typem hrozby 

přichází hrdinové do kontaktu:  

 1) první rozcestí (ráj/stromy/louka) – hrozba potenciální (I. úroveň), 

 2) druhé rozcestí, otrava houbami – hrozba realizovaná (II. úroveň), 

3) třetí rozcestí, otrava kytičkami – hrozba odvrácená /s pomocí ne-hrdinských 

aktérů/ (III. úroveň), 

4) ježibaba v lese – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních prostředků – kouzelných/ 

(III. úroveň), 

 5) čtvrté rozcestí – hrozba realizovaná (II. úroveň), 

 6) páté rozcestí – hrozba realizovaná /definitivní = smrt hrdinů/ (II. úroveň). 

V první epizodě představuje první rozcestí hrozbu potenciální (I. úroveň). Hrdinové 

jsou postaveni před nutnost volby mezi třemi neznámými cestami, z nichž na každé číhá 

hrozba ztráty dílčího života.  

Druhá epizoda začíná na druhém rozcestí, kde hrdinové zvolí cestu k houbám. Zde 

se hrozba realizuje (II. úroveň) a hrdinové nemají žádnou možnost na ni reagovat (z hladu 

snědí houby, otráví se a ztratí jeden život). 

Třetí epizoda opět začíná volbou cesty (tentokrát na louku). Jeden z hrdinů je 

ohrožen ztrátou dalšího života (snědl luční kytičky a udělalo se mu zle). Tato hrozba je 

však odvrácena (III. úroveň) zásahem další osoby, ne-hrdiny (kouzelný dědeček). 
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Ve čtvrté epizodě se hrdinové konfrontují s další hrozbou (ježibaba v lese). Tuto 

však odvrací (III. úroveň), tentokrát vlastními prostředky (kouzelný lotosový květ).  

Hrozba realizovaná (II. úroveň) se znovu objevuje v páté epizodě. Jeden z hrdinů 

zvolí špatné dveře pro pokračování a přivodí tak oběma ztrátu dalšího života. 

Šestá epizoda se opět odehrává na rozcestí (dvoje dveře). Hrdinové jsou již přímo 

ohroženi na životě (mají poslední dílčí „život“). Hrozba se realizuje (II. úroveň) 

prostřednictvím společné špatné volby dveří. Hrdinové nemohou nikterak reagovat a 

umírají. 

 Lze říci, že příběh jako celek je povahy hrozby realizované, ačkoli je vnitřně 

strukturovaný – hrdinové čelí průběžným hrozbám a život ztrácejí postupně tím, jak jim 

ubývají dílčí životy. Jelikož v poslední epizodě hrdinové „umírají“ ztrátou posledního 

dílčího života, logicky se již nemůže objevit epizoda povahy hrozby eliminované (IV. 

úroveň), kdy by se hrdinům podařilo nalézt způsob získávání dílčích životů. 

4.1.3 Analýza interakce mezi hráči 

Z hlediska modalit interakce  

Interakce začíná na půdě vně fiktivního světa vyjednáváním toho, v jaké roli jsou 

hráči-hrdinové do fiktivního světa ochotni vstoupit. Když Ema (vypravěč) začne vyprávět 

(„Jdete, máte hromadu jídla, tady máte…kouzelný květ…“) není na první pohled jasné, kde 

probíhá její aktérství. Není to vypravěč čistě z fiktivního světa, který by v něm Tučňákovi 

a Králíčkovi vyprávěl něco takového, co by zas Králíček a Tučňák mohli vyprávět jemu. 

Rozhodně není ani vypravěčem vně fiktivního světa, jelikož se obrací přímo na Králíčka a 

Tučňáka (hrdiny), kteří jej slyší. Kdyby Ema byla vypravěčem stojícím mimo fiktivní svět, 

nejspíše by popisovala příběh hrdinů z třetí osoby (Králíček a Tučňák šli, měli hromadu 

jídla atd.) 

 Když Ema (vypravěč) Králíčka a Tučňáka osloví „Kam jdete?“, tak se asi interakce 

ještě nějak změní. Najednou jako by řeč Emy měla funkci aktérství ve fiktivním světě, 

ačkoli ne plně zosobněné v nějaké fiktivní postavě. Její předchozí řeč by pak bylo možné 

považovat za aktérství konstrukce fiktivního světa a příběhu hrdinů, za jakýsi neosobní 

hlas fiktivního světa. Tento hlas čas od času změní povahu interakce z čistě monopolní 

(vyprávění o druhých, řízení osudu druhých) na částečně polypolní, když vyzývá hrdiny 

k aktérské interakci, k účasti na řízení jejich osudu. 
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 Když jsou hráči vyzváni k aktérské interakci ve fiktivním světě, tak si lze všimnout 

toho, že v rámci interakce mezi hráči-hrdiny jde více méně o plné ponoření do fiktivního 

světa, byť si při tom užívají jen vyjednávání nezbytné shody názorů při volbách 

na rozcestích (např. Gogo-Králíček: „Já bych si dala houby“. Kristýnka-Tučňák: „Tak 

jo.“). 

 V interakci mezi hráči-hrdiny a hráčem-neosobním hlasem fiktivního světa jako by 

stále hrozilo nedostatečné ponoření do fiktivního světa, resp. vystoupení vně (Kristýnka-

Tučňák: „A kde bude ten květ?“, Ema: „No buď zticha Kristýnko, to bude za chvíli…“). 

Tato interakce na pomezí ne vždy však musí skončit vystoupením z fiktivního světa. Hráči 

mohou být ignorováni (Kristýnka-Tučňák: „Cože?“), může na ně být reagováno, aniž by 

se vystoupilo z fiktivního světa (od repliky Gogo-Králíčka: „Kam jsme měli jít?“ až po 

odpověď Emy: „No jo no obvykle! …“). 

 Za případ, kdy hráči v interakci vystoupili mimo fiktivní svět záměrně, lze v dané 

hře považovat asi jen tento dialog: Gogo: „Máme kreslit? Máme kreslit sami sebe?“, Ema: 

No, ale jako co jste v tý hře.“, Gogo: „No právě!“.  

 

Z hlediska mocenských vztahů mezi hráči 

 Pro zmapování mocenských vztahů mezi hráči jsou v této hře sledovány dyádické 

interakce jednak hráče-vypravěče s hráči-hrdiny, jednak hráčů-hrdinů mezi sebou. 

V prvním případě lze říci, že mezi Emou-vypravěčem a Gogo-Králíčkem 

s Kristýnkou-Tučňákem existuje hierarchický vztah. Na půdě fiktivního světa je to vlastně 

hraný vztah Tučňáka a Králíčka k osudu, se kterým sice mohou hrdinové občas 

nesouhlasit, ale vždy jej nakonec musí přijmout.  Povětšinou monopolní a direktivně-

exekutivní povaha aktérství Emy-osudu se ve fiktivním světě projevuje tak, že v podstatě 

oznamuje Králíčkovi-Gogo a Tučňákovi-Kristýnce, co v příběhu zažívají („Jdete a 

vidíte…“, „Potkáte…“, „Zeptáte se…“), a pokud už dává možnost volby, tak vždy 

z předem daných možností (tři cesty, troje dveře). Je otázkou, zda by pro hráče nebylo 

větší kognitivní výzvou a zábavou, pokud by vypravěč jinak prezentoval možnost podílení 

se na aktérství konstrukce fiktivního světa (např. „Co uděláte?“ namísto „Co si 

vyberete?“). Na druhou stranu by to hráče-hrdiny pak nejspíš posouvalo do více 

symetrické pozice s hráčem vypravěčem, což by mohlo ohrozit jeho autoritu, a potažmo 

tak celou hru.  
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Vně fiktivního světa hierarchický vztah mezi hráči-hrdiny a hráčem-vypravěčem 

také existuje, ale hraný není. Nadřazenost Emy nad Kristýnkou a Gogo je logicky dána její 

rolí vypravěče. Pravidla této hry dávají jednomu hráči-gamemasterovi jednak určitou moc 

nad ostatními, kteří by jej měli poslouchat, jednak ale i jistý díl zodpovědnosti za chod hry. 

Na základě své role může Ema tedy vyžadovat, aby Kristýnka nevyrušovala („No buď 

zticha, Kristýnko.“). V těchto výzvách Ema nijak nepředstírá, že je jí narušování jejího 

vyprávění Kristýnkou nepříjemné. 

Kristýnka i Gogo většinou tento hierarchický vztah respektují, což se projevuje tak, 

že příběh přijímají tak, jak jej Ema vypráví – nediskutují s ní o možnostech volby a 

nevzpírají se jejím rozhodnutím („Udělali jste špatně…“). Jedinou výjimkou, kdy hráč-

hrdina (Kristýnka) nerespektuje nadřazenost hráče-vypravěče, je situace při rozdělování 

postav. Ema (i Gogo) se snaží přidělit Kristýnce roli, v níž má vstoupit do fiktivního světa, 

a ona opakovaně odmítá a vybírá si vlastní roli, kterou všichni přijímají. V průběhu 

příběhu se sice vyskytnou momenty nesouhlasu Kristýnky s direktivními rozhodnutími 

Emy (např. nesouhlas s chatrnou logikou náhlého objevení tří životů – „Nee, nula máme“), 

ale vždy se jim Kristýnka podřídí. 

 K mocenským vztahům mezi hráči-hrdiny, lze říci, že nadřízení/podřízení mezi 

Králíčkem a Tučňákem jsou vlastně mezi Kristýnkou a Gogo. Vztahy tedy nejsou hrané. 

K úvaze se zde nabízí otázka, zda by mohla nastat situace, kdy by mocenské vztahy mezi 

hráči-hrdiny hrané byly. Možné by to nejspíš mohlo být např., pokud by 

podřízenost/nadřízenost vycházela z povahy hrdinské role (pán a pes). Lze říci, že 

ve vzájemné interakci se identity hráčů slévají dohromady s identitami jejich hrdinů. 

V tomto příběhu se nadřazenost/podřízenost projevuje v čtyřech momentech volby cesty, 

kdy vždy jedna z dívek rozhodne, a druhá toto rozhodnutí přijímá. Mocenské vztahy mezi 

Kristýnkou a Gogo jsou symetrické – na prvním a pátém rozcestí nadřazeně vystupuje 

Kristýnka, na druhém a čtvrtém Gogo.  

4.1.4 Analýza potěšení ve hře  

Na základě předchozích rozborů příběhu hrdinů ve fiktivním světě a rozboru 

interakce hráčů se můžeme nyní pokusit identifikovat potěšení, která si mohou užít jednak 

hráči-hrdinové ve fiktivním světě díky identifikaci se svými „hrdiny“, jednak potěšení, 

z nichž se může těšit hráč-vypravěč, když se identifikuje se svou rolí ve hře a svou pozicí 

ve fiktivním světě. 
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Když se Kristýnka a Gogo identifikují se „svými hrdiny“ Tučňákem a Králíčkem 

mohou si užívat nejprve dočasnou nesmrtelnost v podobě tří dílčích životů. Jak hráči-

hrdinové postupně ztrácí dílčí životy, mohou si užít vzrušující napětí a nejistotu, jak to 

dopadne, a klást si otázku „Jak asi nakonec umřu?“. Toto napětí je zprostředkované 

náhodností výsledků voleb – jelikož Kristýnka a Gogo nemohou přímo ovlivnit 

správnost/chybnost rozhodnutí (ty určuje Ema-neosobní hlas), může být i samotný 

akt volby příjemně napínavý (zvláště při posledním dílčím životě).  

Z poslední věty je patrné, že hráči-hrdinové nezůstávají ve fiktivním světě jen 

pasivními příjemci osudu. Další zdroj potěšení může tedy pramenit obecně z toho, že 

hráči-hrdinové mohou v rámci demonopolizace částečně aktivně ovlivňovat 

prostředí a dění ve fiktivním světě tím, že si zvolí pokračování cesty/děje na rozcestích. 

Hráči-hrdinové se tedy mohou těšit ze spoluúčasti na spisovatelsko-scénáristické tvorbě 

hráče-neosobního hlasu. 

Smrt hrdinů by mohla představovat určité potěšení jak pro Kristýnku-Tučňáka a 

Gogo-Králíčka, kteří v ní naplňují svůj tragický osud, tak ale i pro Emu-vypravěče. Příběh 

jako celek je povahy hrozby realizované a končí smrtí hrdinů. Proč by Ema nebyla schopná 

ukončit příběh na III. nebo IV. úrovni, když dvakrát prokázala určitou schopnost a 

vynalézavost při odvracení hrozby ztráty „životů“ (zásah kouzelného dědečka a použití 

lotosového květu na omámení ježibaby)? Nabízí se vysvětlení, že prostřednictvím 

zabití hrdinů, si Ema užívá svou fiktivní „naprostou moc nad životem a smrtí hrdinů“. 

Předchozí odstavec posouvá rozbor k tomu, co si může ve svém aktérství užít Ema. 

Nyní se už pátrání po zdrojích potěšení pohybuje na pomezí fiktivního a skutečného světa. 

Role vypravěče by obecně mohla zahrnovat dvojí potěšení podle toho, zda vypravěč 

konstruuje prostředí fiktivního světa nebo příběh fiktivních hrdinů. Ema vytváří pro 

Kristýnku-Tučňáka a Gogo-Králíčka takové prostředí, které je pro ně všechny (i jako 

skautky), jednak vizuálně známé, dobře představitelné (louka, les, moře, poušť), a jednak i 

esteticky přitažlivé (dveře z drahých kamenů), a pravděpodobně i nějak příjemné. 

Výsledky tohoto potěšení z obrazové tvorby se mohou viditelně projevit v doprovodné 

kresbě mapy. Stejně tak mohou potěšení z „grafické tvorby“ zažívat i hráči, kteří mají 

možnost, jako doprovodnou činnost ke hře, kreslit své hrdiny.  

V konstruování příběhu si Ema-neosobní hlas/gamemaster může užívat výhod své 

hierarchicky nadřazené pozice. Jak již bylo zmíněno výše může se těšit z naprosté moci 

nad životem a smrtí hrdinů, a z téměř naprosté poslušnosti a podřízenosti Kristýnky a 
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Gogo. Toto potěšení ze „spisovatelsko-scénáristické“ tvorby si může Ema-neosobní 

hlas/gamemaster tedy užívat jak ve fiktivním světě (hrdinové příběhu přijímají svůj to, 

co se jim děje, „nevzpírají se spisovateli“), tak i vně fiktivního světa (hráči se „drží 

scénáře“ – přijímají exekutivní rozhodnutí gamemastera, nedohadují se a většinou 

nenarušují vyprávění). 

 

4.2 Nekonečná pohádka: O POKLADU NA KONCI DUHY 

Hrdinové: Lízátko, Motýl, Čivava, Kamzík 

Hráči: Terezka-vypravěč/Globus (10), Nela-Lízátko (9), Kačka-Kamzík (10), Hanička-

Motýl (10), Adam-Čivava (23) 

Herní předmět: kotlík 

4.2.1 Synopse (příběh z hlediska fiktivních hrdinů) 

 Každý ví, že když zpoza dešťového závoje prorazí sluneční paprsky, vznikne duha. 

Ne každý si však vzpomene, že na konci tohoto nezměrného barevného oblouku se často 

nachází poklad. Kamarádi Motýl, Kamzík, Čivava a Lízátko to však věděli a rozhodli se 

udělat si výlet na konec duhy a poklad najít. Vzali s sebou starý kotlík – kdo ví, k čemu by 

se jim mohl hodit.  

 Vydali se na cestu. Byl krásný slunečný den. Společníci si uvědomili, že budou 

muset přivolat déšť či zkrátka vylít z nebe vodu, která spolu se sluníčkem udělá duhu, a ta 

jim ukáže správný směr k pokladu. Bohužel ale na tom, jak to udělat, se naši přátelé 

ne a ne shodnout. Motýl navrhoval, že k nebi vyletí a poprosí je, aby zapršelo. Kamzík by 

zase postavil vysoký žebřík, po kterém by mohli vyskákat až nahoru k mrakům a vytřepat 

z nich déšť. Chvíli se dohadovali, když v tom si Motýl vzpomněl, že mají s sebou přece ten 

starý kotlík. V kotlíku by mohli vodu přenést na nějaké vhodné místo blízko ke 

slunci a jeho paprskům. Motýl tedy vyletěl k nebi, poprosil je o dešťové mraky. Zatáhlo se, 

spustil se liják, a společníci se s plným kotlíkem vody vydali dál.  

 Šli a šli, až narazili na skálu. Její špice se tyčila vysoko nad nimi, velmi blízko 

obloze, a společníci se shodli, že to je to pravé místo, odkud by mohli spustit duhu. 

Nejdříve nevěděli, jak nahoru, Kamzík by vyšplhal po laně, ale posléze se zjistilo, že nikdo 

s sebou lano nevzal. Nakonec Čivava, která se nahoru chtěla škrábat nejdřív jen sama, vzal 
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do pusy Lízátko, Motýl se mu usadil na hlavu, a společně s Kamzíkem, který byl na hory 

zvyklý, začali šplhat nahoru a zanedlouho stanuli na vrcholku.  

Pohlédli na nebe, které bylo stále šedivé a pošmourné po prudkém lijáku, 

a přemýšleli, jak sluníčko opět vylákat, aby jim půjčilo své paprsky k výrobě duhy. Vydat 

se přímo ke sluníčku skrze mraky se však společníci obávali. Pokud by se dostali příliš 

blízko, mohli by se popálit nebo dokonce uhořet. Kamzík navrhoval polít se vodou, aby tak 

rychle nechytnuli, a Motýl by použil ochranný olej. Nakonec se rozhodli oslovit oblohu 

přímo z vrcholku. Poprosili mraky, aby se na chvíli rozpustily, a potom požádali sluníčko 

o jeden jeho paprsek. 

 Konečně měli obě přísady a mohli vyrobit duhu. Vzali sluneční paprsek, namočili 

jej do vody a z kotlíku vyšel krásný duhový most. 

 Aby se k pokladu dostali co nejdříve, rozhodli se jít přímo po duze. Jak tak šli, 

Čivava nedával pozor, šlápl mimo duhový chodník a spadl až na zem. Naštěstí hbitý 

Kamzík se pro něj rychle vrátil a vyskákal s ním zpět. 

 Další cesta jim ubíhala až podezřele poklidně, když tu najednou začalo zapadat 

sluníčko. Čivava dostala strach, že se jim duha rozpadne pod nohama, ale ostatní ho 

ubezpečili, že duhový most jim přece vychází ze slunečního paprsku a vody, které mají 

uložené v kotlíku. 

Tato událost je však všechny znepokojila a pro jistotu se rozhodli nést kotlík 

s paprskem a vodou u sebe. Společníci se tedy rozdělili. Čivava, Motýl a Lízátko pospíšili 

na konec duhy a Kamzík se vrátil na její začátek, vycházející z kotlíku. Nastrkal duhu 

do kotlíku a most zmizel. Kamzík se ale mocně odrazil a ladným skokem překonal tisíce 

kilometrů a přistál u svých přátel. 

 Všichni se znovu shledali a uvědomili si, že jsou vlastně již kousek od pokladu! Už, 

už po něm chtěli začít pátrat, když tu najednou jim došlo, že vlastně stále nevědí, kde 

přesně poklad hledat. Když Kamzík uklidil duhu do kotlíku, ztratili místo, kde oblouk 

končil. Co teď? Kamzík navrhl, že duhu zase vytáhne. Jenže to by ho to 

vystřelilo i s kotlíkem zpátky, odkud přišli, a on už nemá dost sil na skákání zpět. Motýl 

rozhodl opět povolat na pomoc oblohu. Slunce zasvitlo a duha vyšla…a kotlík to vystřelilo 

do vzduchu!  Jak duha rostla a rostla, zatlačila kotlík až na druhý konec svého barevného 

oblouku!  
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Motýl se zběsile vrhnul zpět po duhovém mostě, aby zachránil drahocenný kotlík, 

ale znaven dlouhým putováním, nedával pozor a v půli cesty z duhy spadl. Kamzík 

posbíral poslední síly, doskákal pro něj a společně se vrátili ke svým přátelům.  

Teď, když přesně věděli, kde duha končí, mohli začít pátrat po pokladu. Duha se 

však mezitím rozšířila a její konec se posunul do hustého pralesa. Aby jej nemuseli celý 

namáhavě pročesávat, navrhl Motýl prales vypálit. Odpočatý Kamzík však rozhodl, že je 

všechny vezme na záda, skočí rovnou do místa, kde duha končí.  

Ladným skokem se přenesli přes prales a dopadli přesně na místo, kde duha 

končila. Země se pod nimi probořila a Kamzík, Motýl, Čivava a Lízátko se propadli 

do jámy s pokladem. Poklad na konci duhy sice našli, ale v jámě uvízli navždy, a tak se 

rozhodli, že si alespoň postaví domeček v jeskyni, když jsou teď tak bohatí. 

4.2.2 Analýza příběhů fiktivních hrdinů ve fiktivním světě 

Děj příběhu a smysl většiny hrdinských akcí pohádky vychází z předpokladu, že na 

konci duhy se nachází poklad. Tato pověra je v dětském světě pravděpodobně natolik 

známá, že ji každý z hráčů-hrdinů již někdy slyšel a není tedy nutné ji vysvětlovat před 

hrou. Společně sdílená znalost této pověry dává hrdinům motiv a cíl jejich putování. 

Hrdinové vybaveni kouzelným předmětem (kotlík) se tedy vydávají na cestu s konkrétním 

cílem (najít poklad na konci duhy). Příběh lze rozdělit na deset epizod, v nichž hrdinové 

čelí jednotlivý hrozbám: 

1) neovladatelnost počasí potřebného k vytvoření duhy (ukazatele směru cesty) – 

hrozba potenciální (I. úroveň),  

2) získávání vody – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil, prostředků,  

ne-hrdinských aktérů/ (III. úroveň), 

3) získávání slunce – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil, prostředků,  

ne-hrdinských aktérů/ (III. úroveň), 

4) pád jednoho z hrdinů z duhy – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil/ 

(III. úroveň), 

5) zapadání slunce – hrozba eliminovaná /s pomocí vlastních prostředků/ 

(IV. úroveň), 

6) znepokojení ze ztráty/zničení kotlíku – hrozba potenciální (I. úroveň), hrozba 

odvrácená (III) 



26 

 

7) ztráta směru/nebezpečí použití duhy z kotlíku – hrozba odvrácená /s pomocí 

vlastních sil, ne-hrdinských aktérů (III. úroveň), 

8) vystřelení (ztráta) kotlíku a pád jednoho z hrdinů z duhy jako výsledek 

neúspěšného pokusu o záchranu kotlíku – hrozba realizovaná (II. úroveň), hrozba 

odvrácená /s pomocí vlastních sil/ (III. úroveň), 

9) prales bránící v cestě k pokladu – hrozba odvrácena /s pomocí vlastních sil/ 

(III. úroveň), 

10) nalezení pokladu/pád do jámy – hrozba eliminovaná (IV. úroveň). 

V první epizodě je nastolena hrozba potenciální (I. úroveň). Její podstata vychází 

ze skutečnosti, že existence duhy je podmíněna deštěm a sluncem. Hrdinové vědí, jakým 

směrem jít, pouze pokud je přítomna duha. Zatím však neznají žádný způsob, jak duhu 

vyvolat – ovládnout počasí. A i když se jim povede nalézt způsob vyvolání duhy 

(ukazatele cesty k pokladu), její ztráta zůstává hrozbou, která může nastat kdykoli 

z vrtochů počasí. 

 Druhá epizoda je povahy hrozby odvrácené (III. úroveň). Hrdinové potřebují získat 

vodu jako jednu z ingrediencí k výrobě duhy. Tuto hrozbu vyřeší vlastními silami (Motýl 

vyletěl k nebi a poprosil je o dešťové mraky) a prostředky (uložení vody do kotlíku) 

za asistence ne-hrdinských aktérů (nebe) 

 Ve třetí epizodě se objevují dvě hrozby odvrácené (III. úroveň). Hrdinové musejí 

získat druhou přísadu na výrobu duhy – slunce. Hrozbu zde představují překážky – strmá 

skála a dešťové mraky (důsledek předchozí epizody) – bránící účinnému přístupu 

ke slunci. Hrozba je odvrácena jednak vlastními silami hrdinů (vzájemná pomoc 

se zdoláním skály), jednak spoluprací ne-hrdinských aktérů (mraky se rozpustili a slunce 

darovalo paprsek). 

 Čtvrtá epizoda je povahy hrozby odvrácené (III. úroveň). Jeden z hrdinů (Čivava) 

spadne z duhy a hrozí rozdělení skupiny. Hrdinové situace vyřeší opět vlastními silami 

(Kamzík zachraňuje).  

 V páté epizodě se nachází klíčové potvrzení hrozby eliminované (IV. úroveň). 

Hrdinům se podařilo spojit sluneční paprsek s vodou v kotlíku a stali se tak nezávislými 

na rozmarech počasí. Pokud přestane pršet nebo svítit slunce, hrdinům duha nezmizí, 

protože vychází z kotlíku. 

 V šesté epizodě si hrdinové uvědomí svou velkou vzdálenost od kotlíku, který je 

klíčovým zdrojem orientace a okamžitě vyvstává nová hrozba potenciální (I), spočívající 
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v jeho ztrátě. Hrozba je dočasně odvrácena (III. úroveň) pomocí aktivity hrdinů (Kamzík 

se vrací pro kotlík, aby jej mohli nést s sebou)  

Následkem šesté epizody je v následující, sedmé epizodě zmizení ukazatele cesty 

(Kamzík schoval duhu do kotlíku) – cesta k pokladu je ohrožena. Hrozba ztráty směru je 

však odvrácena (III. úroveň) pomocí povolaných ne-hrdinských aktérů (nebesa a slunce). 

Osmá epizoda je povahy hrozby realizované (II. úroveň). Dochází k definitivní 

ztrátě kotlíku, na níž hrdinové reagují neúspěšně (Motýl při pokusu o záchranu kotlíku 

padá z duhy). Tato akce jednoho z hrdinů opět přivolává nebezpečí rozdělení celé skupiny, 

hrozba je ale odvrácena (III. úroveň) zásahem dalšího z hrdinů (Kamzík se vrací 

pro Motýla). 

Devátá epizoda je opět povahy hrozby odvrácené (III. úroveň). Překážka (prales) 

brání hrdinům v rychlém nalezení pokladu. Situace je opět vyřešena pomocí schopností 

jednoho z hrdinů (Kamzík je všechny vzal na záda a skočil…). 

V desáté epizodě dochází k eliminaci jedné hrozby (IV. úroveň) – hrdinové 

naplňují cíl své cesty (nacházejí poklad), a zbavují se své závislosti na duze (hrozbách její 

ztráty) coby ukazateli směru k pokladu. Nicméně ačkoli, je desátá epizoda poslední 

sekvencí příběhu, z důvodu přerušení hry (časový tlak) není pohádka řádně uzavřena. 

Pádem všech hrdinů do propasti vyvstala nová hrozba – uvíznutí v jámě navždy. Hrdinové 

sice dávají různé návrhy, jak se se situací vypořádat (Kamzík: „Ale já vyskočím, vezmu si 

to lano přece a vytáhnu vás.“, Motýl: „Tak já bych, když máme ten poklad, si tam udělala 

domeček v jeskyni.“), ale vypravěč Globus již nemá dostatek prostoru jejich návrhy 

reflektovat, takže se nedovídáme, zda epizoda vyústí do hrozby odvrácené/eliminované či 

realizované.    

Příběh jako celek je nesen dvěma nadřazenými hrozbami, které udržují dějové 

napětí. Po celou dobu hrozí hrdinům, že ztratí ukazatel cesty k pokladu – duhu – ať už 

z důvodu vrtochů počasí (IV – hrozba eliminovaná vytvořením duhy z kotlíku nezávislé 

na počasí), nebo posléze z důvodu ztráty kotlíku jako zdroje duhy (II – hrozba realizovaná 

– vystřelení kotlíku). Tato hrozba je definitivně odstraněna na konci cesty, kdy se 

po nalezení pokladu stává duha jako ukazatel nepotřebnou. Druhou hrozbou, které musí 

hrdinové opakovaně čelit, je rozpad skupiny (ohrožení/oddělení jednoho nebo více hrdinů), 

tato situace je ilustrovaná několika epizodami hrozeb odvrácených (III. úroveň). Z důvodu 

přerušení hry, zůstává rozpad skupiny nejspíše hrozbou potenciální (I. úroveň). Z pokusů 
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hrdinů (návrh postavení domečku v jeskyni) však lze odhadovat, že pokud by příběh 

pokračoval, mohla by tato hrozba být eliminována. 

4.2.3 Analýza interakce mezi hráči 

Z hlediska modalit interakce 

Interakce opět začíná vně fiktivního světa vyjednáváním rolí, v nichž hráči-

hrdinové vstoupí do příběhu. Sdělením Terezky (vypravěče) „Tak jo! Tu ste vy! Cesta 

k pokladu.“ jsou hráči situováni do fiktivního světa a znají svůj úkol v něm. 

 Na základě interakce v průběhu vyjednávání rolí a uvedeného sdělení lze říci, že 

vypravěčovo aktérství probíhá více méně uvnitř fiktivního světa. Řeč Terezky má funkci 

aktérství konstrukce fiktivního světa a příběhu hrdinů zosobněné v konkrétní postavě 

(Globus). Toto aktérství je dvojího charakteru a lze jej rozlišit podle toho, jakým 

způsobem a Terezka-Globus do fiktivního světa zapojuje.  

Povětšinou vystupuje Terezka-Globus jako tvůrce a komentátor situace v jedné 

osobě, která jako by stála někde na pomezí fiktivního a skutečného světa, vyprávěla 

hrdinům o nich samotných a tvořila fiktivní svět. Tato pozice se víceméně 

shoduje s konceptem neosobního hlasu fiktivního světa, známého z pohádky O ježibabě, 

který v určitých momentech přizve hráče-hrdiny ke spolutvorbě (někdy přímou výzvou: 

„Co uděláte?“, jindy jen popsáním překážky/problému). 

Nicméně, Terezka se poměrně hojně angažuje i v interakcích s hráči-hrdiny. 

V některých situacích, jakmile se povaha interakce změní z monopolní na polypolní (ať už 

z vůle hráče-vypravěče nebo hráčů-hrdinů), změní se i její aktérství. Na jednu stranu se její 

pozice zhmotní ve fiktivním světě – postava Globus se začne bavit s hrdiny („To jsem 

zvědavá, jak ho v těch křídlech…to…udržíš“), na druhou stranu však občas z fiktivního 

světa úplně vyskočí tím, že se obrátí přímo na hráče, nikoli na hrdinu („Kačko, ale i s tím 

pokladem ste tam zůstali.“).  Pro přiblížení, jde o situace, kdy Terezka vyjadřuje své 

názory a poznámky („Potřebujete ten poklad.“, „No, to je trošku složité…“) 

ale i pochybnosti („Kdo řekl, že máte v kotlíku s vodou lano.“, „To bych ti neradila. Ten 

poklad je tak trošku tisíc kilometrů před váma…jestli seš tak jistá, že tam doskočíš, tak 

v poho.“, „To jsem zvědavá, jak to uneseš.“) a dokonce posměšky („Zatřepala mrakem!“, 

„No jasně a jak z toho uděláš duhu, ty trdlo.“, „…a vyvrhnu to na slunce!“) k aktérství 

hráčů-hrdinů, kteří se v danou chvíli podílejí na konstrukci fiktivního světa. Tato sdělení 

jsou vždy adresovaná konkrétnímu hráči/hráčům (nebo hrdinovi/hrdinům) v reakci 
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na jeho/jejich akci. V druhé složce Terezčina aktérství lze tedy, s trochou nadsázky, vidět 

jakéhosi kibice a posměváčka, který však (k nelibosti ostatních) je stále exekutivním 

konstruktérem fiktivního světa a držitelem osudu hrdinů.  

Z předchozího odstavce je možné vyčíst, že v interakci hráčů-hrdinů s hráčem-

vypravěčem jako by neustále hrozilo vystoupení z fiktivního světa. Opuštění fiktivního 

světa se děje v několika hádkách. Hráči v těchto momentech vyjadřují svou nespokojenost 

s vypravěčovým konstruováním fiktivního světa sami za sebe nikoli za hrdiny a obrací se 

přímo na Terezku a nikoli na postavu Globus:  

Hanička:  

„Kdy se konečně něco stane?“,  

„Máme se rozhodnout všichni!“,  

„Přemejšlíš zas nad něčím špatnym co…“,  

„Proč všechno vždycky kazíš, Terezo!“,  

Vypravěč na hráče-hrdiny reaguje buď uvnitř fiktivního světa: 

Kačka: „No ale přece kotlík mám sebou, vytáhnu duhu a zas ta duha je!“, 

Terezka: „No ale to se objevíš zas na druhý straně“), 

nebo z fiktivního světa ve své reakci vystoupí, 

Hanička: „Proč všechno vždycky kazíš, Terezo!“, 

Terezka: „Tak já vám to usnadním, tím pádem Kačka se s Hanou vrátila 

k ostatním“,  

či je prostě ignoruje („Máme se rozhodnout všichni!“).  

 Jak již bylo částečně naznačeno výše, Kačka, Nela, Hanička a Adam vstupují do 

aktérské interakce jak na přímé vyzvání vypravěče, tak i na základě vypravěčových 

nevyřčených podnětů, ale hojně si užívají i živelných vstupů z vlastní vůle. V interakci 

s vypravěčem občas opustí fiktivní svět v rámci hádek, ale v interakcích mezi sebou 

zůstávají na půdě fiktivního světa a plně si užívají jeho konstruování (téměř vždy přinesou 

více návrhů, jak řešit problém). 

Ve hře lze identifikovat tři specifické situace, kdy hráči vystoupili z fiktivního 

světa, a přitom šlo o výstup odlišný od výše popsaného, který byl spíše nechtěným 

produktem interakce mezi hráči-hrdiny a hráčem vypravěčem. V těchto třech situacích je 

však vystoupení z fiktivního světa záměrné. Prvním případem je sekvence interakce, kdy 

se upřesňuje postava jednoho z hráčů (Adam-Čivava): 

Kačka: „Ale dyť Čivava je něco jako lítací veverka!“ 
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Adam: „Čivava…dyť to je pes ne?“ 

Kačka: „No jo, ale dyť ty její (naznačuje blány mezi prsty).“ 

Hanička: „To je ale veverka Kači.“ 

V druhém případě je hlavním záměrem pro výstup upřesňování pravidel hry vypravěčem 

(„Takže bude to třeba tak, že vy dáte nějaký návrhy a potom se na jednom shodnete. […] 

Jo a při každým úkolu musíte použít kotlík!“). Třetím, nejzajímavějším případem je řeč 

Terezky: „Tak jo, to je prosim tě těch tisíc kilometrů.“, při níž ukazuje ostatním hráčům 

nakreslenou mapu. V tomto krátkém, dalo by se říci sebereflektivním, momentu se hráči 

pohledem na mapu (v níž jsou vlastně sami v roli hrdinů nakresleni) na chvíli povznášejí 

nad svou fiktivní roli – spatřují sebe sama v nějakém nehybném výjevu z příběhu.  

 

Z hlediska mocenských vztahů mezi hráči 

Ve hře u této skupiny jsou mocenské vztahy mezi hráči-hrdiny a hráčem-

vypravěčem o něco komplikovanější než u pohádky O ježibabě. Proměnlivost pozice 

vypravěče ovlivňuje symetrii/asymetrii s pozicemi hráčů.  

Uvnitř fiktivního světa je vztah mezi Terezkou a ostatními hráči hierarchický. Je to 

vztah mezi Kamzíkem, Motýlem, Čivavou, Lízátkem a Globusem a je hráči hraný. 

Nadřazenost Terezky-Globusu se projevuje ve dvou rovinách. V momentech, kdy zaujímá 

odtažitou pozici osudu, její aktérství konstrukce fiktivního světa je direktivně-exekutivní 

povahy, kdy hráčům-hrdinům oznamuje, co zažívají („Jdete…“, „Potřebujete…“, „Vylezli 

jste…“) a případně je vyzývá ke spolutvorbě, v tomto případě však ve formě otevřených 

výzev („Co uděláte?“) nikoli výzev k výběru z možností. Svou nadřazenost však Terezka 

uplatňuje i v přímé interakci s hrdiny. Tehdy přestává být aktivním konstruktérem, ale 

prostřednictvím své postavy Globusu působí na konstruování fiktivního světa nepřímo tím, 

že se vyjadřuje k aktérství hrdinům svými názory, poznámkami a posměšky, které musí 

hrdinové reflektovat.  

Vně fiktivního světa mezi Terezkou a ostatními hráči také existuje hierarchický 

vztah. Jelikož v této hře vycházejí z role vypravěče-gamemastera, mocenské poměry ve 

vztazích hrané nejsou. Mimo fiktivní svět tedy Terezka uplatňuje svou nadřazenost vůči 

Kačce, Haničce, Nele a Adamovi nejprve při (1) vyjednávání rolí, kdy přiděluje hráčům 

jejich hrdiny, a poté když (2) upřesňuje pravidla („Takže to bude třeba tak, že vy dáte 

nějaký návrhy a potom se na jednom shodnete.“).    
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Jak již bylo zmíněno na začátku, na rozdíl od pohádky O ježibabě role/pozice 

vypravěče není tak pevně ukotvena a hráči ji nepřijímají bezproblémově. V průběhu hry se 

tedy objevují momenty, v nichž se mocenské vztahy mezi hráči-hrdiny a hráčem 

vypravěčem v interakci v obou světech stávají více symetrické.  

Pro toto mocenské vyrovnávání lze nalézt několik důvodů. Větší symetrii vztahů 

uvnitř fiktivního světa podporuje (1) zosobnění role vypravěče v postavě Globus, jež 

mohlo dávat hráčům-hrdinům pocit, že Terezka jim není nadřazená, a že mají na její 

aktérství větší vliv, než kdyby vystupovala pouze jako neosobní hlas. Dalším důvodem je 

(2) relativně snadná demonopolizace interakce. V následujícím úryvku interakce, 

záhy po začátku pohádky, hráči zjišťují, že si mohou libovolně užívat nastolení polypolní 

interakce a bez vyzvání vstupovat do vypravěčova aktérství konstrukce fiktivního světa (a 

tedy porušovat pravidla hierarchického vztahu), aniž by byli nějak potrestáni (ba naopak se 

mohou občas těšit z toho, že jsou vyslyšeni): 

Terezka: „Takže dete za pokladem s kotlíkem na konec duhy, ale cesta pro 

vás nastražila spoustu ne…neo…, 

Hanička (netrpělivě): „Těžkých…“,  

Terezka: „Dobře…těžkých úkolů. Budete muset projít…“,  

Hanička (netrpělivě): „Čim? Mikinou? Kotlíkem? Človíkem?“. 

Za těmito dvěma důvody, které poměrně jasně vyplývají z interakce, by se daly možná 

hledat i nějaké hlubší motivy, které vedly hráče k narušování hierarchie vztahů. 

Např. vypravěčovy (3) osobní charakteristiky (nižší schopnost plynulého a zajímavého 

vyprávění, nižší autoritativnost, nedirektivnost) mohly pro ostatní hráče představovat 

implicitní výzvu, aby se více podíleli na konstruování fiktivního světa (a chodu hry). 

Koneckonců i (4) velikost skupiny – čtyři hráči (z toho dva dominantní) – mohla způsobit, 

že bylo pro vypravěče obtížnější vystupovat autoritativně a direktivně.  

V rámci snahy o zachování hierarchie se Terezka uchyluje v několika 

případech k „šikaně“ hrdinů, prostřednictvím pochybovačných poznámek a posměšků 

k jejich aktérství („No jasně a jak z toho uděláš duhu ty trdlo“), nebo svým aktérství, 

kterým komplikuje osud hrdinům. To se většinou projevuje v situacích, kdy už mají 

hrdinové cíl/dílčí řešení na dosah ruky, ale náhle jsou nuceni čelit nepředvídatelnému 

zvratu (Hanička: „To že tam doletím pro ten kotlík. Hotovo.“, Terezka: „Po tom Fialásek 

[Motýl] v půlce cesty spadl na zem, protože byl vyčerpán.“). Ačkoli to vyvolává vlny 
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nevole, které posouvající interakci mimo fiktivní svět („Proč všechno vždycky kazíš, 

Terezo!“), hráči udržují hru v chodu a vždy nakonec přijímají rozhodnutí hráče-vypravěče.  

Otázkou je, zda tyto pokusy o nastolení hierarchie nakonec naopak nečiní osud-

vypravěče, někým dostupným a hráči ovlivnitelným, zda tedy vynucování si nadřazenosti 

neposouvá vztahy mezi Terezkou a ostatními hráči do symetričtější pozice. U této hry to 

vypadá, že čím jsou vztahy mezi hráči-hrdiny a hráčem vypravěčem užší, symetričtější 

(vstupy vypravěče do interakce hráčů-hrdinů, živelná demonopolizace interakce ze strany 

hráčů-hrdinů), tím více je koherence fiktivního světa a příběhu a interakce v nich ohrožena 

vnějšími vztahy mezi hráči. 

O vztazích mezi hrdiny Motýlem, Kamzíkem, Lízátkem a Čivavou se dá říci, že 

jsou to vlastně reálné vztahy mezi Haničkou, Kačkou, Nelou a Adamem. Pravděpodobně 

z důvodu většího počtu hráčů-hrdinů, je možné pozorovat jak hierarchickou, 

tak i symetrickou strukturu mocenských pozic, které se odvíjí od aktivity/pasivity hrdinů, 

tj. jak často hráči-hrdinové navrhují svá řešení situace nebo se do voleb nezapojují. Dalo 

by se říci, že nejaktivnější hráči – Kačka a Hanička – si mohou aktérství konstrukce 

fiktivního světa užívat nejvíce, protože mají největší vliv na vypravěče a jejich návrhy na 

řešení problémů se nejčastěji dočkávají realizace. Díky tomu se postupem hry Hanička a 

Kačka staví o něco výše v hierarchii hrdinské skupiny než méně aktivní Adam a v podstatě 

pasivní Nela. Vztah mezi Haničkou-Motýlem a Kačkou-Kamzíkem je však symetrický, tj. 

nadřízení a podřízení se ve volbách ve hře projevuje rovnoměrně – čtyřikrát je realizován 

návrh Haničky, čtyřikrát Kačky. Adam-Čivava a Nela-Lízatko zůstávají dobrovolně 

v podřízené pozici a do rozhodování zasahují méně (Adam – jedno řešení) nebo vůbec. Dle 

celkového pohledu na interakce mezi hráči-hrdiny, takovéto rozložení moci bylo i přes 

větší počet hráčů pro skupinu funkční a hráči-hrdinové se mohli těšit ze společně sdíleného 

postupu příběhem. 

4.2.4 Analýza potěšení ve hře  

V následujícím rozboru jsou shrnuty některé aspekty Nekonečné pohádky 

O pokladu na konci duhy, které si mohou užívat jednak hráči-hrdinové díky identifikaci se 

svými „hrdiny“, jednak hráč-vypravěč díky identifikací se svou roli ve hře a s pozicemi ve 

fiktivním světě. 

 Pravděpodobně nejvýraznější je v této hře potěšení, které bychom mohli souhrnně 

nazvat potěšením ze svobodného a magického myšlení. Konkrétně to znamená, že hráči-
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hrdinové mohou vytvarovat a přizpůsobit si fiktivní svět ke své potřebě a potěše. Hráči-

hrdinové si mohou užívat ovládání přírody vlastními silami, které ve skutečném světě není 

možné – pouhým oslovením přimějí slunce a nebe ke spolupráci na „výrobě“ duhy, posléze 

učiní duhu hmotnou, použijí ji jako most a poté „uloží“ do kotlíku. Mohou se těšit ze svých 

nadpřirozených schopností (velká síla, skákání/létání do obrovských dálek a výšek). Na 

analýze s volnou inspirací Marandovými si lze všimnout, že v příběhu převažují epizody 

hrozeb odvrácených (III) a je zde pouze jediná epizoda povahy hrozby realizované (II). 

Zdá se, jako by neexistoval problém, který by hrdinové nevyřešili, nebo řešení, které by 

před exekutivním vypravěčem neobhájili. Lze tedy usuzovat, že by si hráči-hrdinové mohli 

užívat i svůj značný vliv na osud (tedy na Terezku-Globus v aktérství neosobního hlasu). 

Dalo říci, že díky snadné demonopolizaci interakce, otevřeným výzvám k volbě a částečně 

symetrickému vztahu s hráčem-vypravěčem, mohou Kačka-Kamzík, Hanička-Motýl, Nela-

Lízátko a Adam-Čivava častěji přebírat aktérství konstrukce fiktivního světa a mít tak více 

potěšení ze spisovatelsko-scénáristické tvorby.  

Když se hráči-hrdinové identifikují se svými „hrdiny“, mohou si rovněž užívat 

možnost některé aspekty skupinové dynamiky. Mohou se těšit ze skupinové spolupráce 

a pocitu soudržnosti skupiny – hráči vždy řeší, jak pokračovat v cestě společně, tak aby 

žádný z hrdinů nebyl ponechán „na holičkách“ („…Oslík [Kamzík] ji vezme na 

záda a jdou.“, „Já můžu vzít do pusy Lízátko, na hlavu Motýla…“). Prostředí skupiny 

fiktivních hrdinů zároveň poskytuje možnost prosadit se, ale i zůstat skrytý. Aktivní 

Kačka-Kamzík a Hanička-Motýl se mohou těšit z toho, že jejich návrhy řešení se realizují 

– v rámci skupiny mají vůdčí pozici. Naopak u Adama s Nelou se zdá, že jim 

přinejmenším vyhovuje podřízené postavení ve skupině vyplývající z jejich větší 

pasivity ve volbách, z čehož by bylo možné mj. usuzovat, že si možná užívají to, že řešení 

(také) jejich nouze/problému za ně „vymýšlí někdo jiný“.  

Nyní se podívejme krátce na to, co si může užívat Terezka-Globus, když se 

identifikuje se svou rolí vypravěče, pozicí neosobního hlasu a pozicí kritika-kibice. 

Především se Terezka může těšit z výhod, které vyplývají z nadřazenosti nad ostatními 

hráči stanovené pravidly hry – i přes určitý odpor hráčů-hrdinů, si může užívat jejich 

poslušnost (vždy nakonec přijímají její rozhodnutí). Hierarchicky nadřazená role 

vypravěče rovněž legitimizuje určité formy „šikanování“ ostatních hráčů-hrdinů, 

což si Terezka-Globus hojně užívá. Kritizuje či se vysmívá aktérství hráčů-hrdinů a 

viditelně ji těší, když jim může zkomplikovat jejich konstruování fiktivního světa 



34 

 

nečekanými zvraty osudu („Jenomže! ...ste všichni spadli do jámy, ale i s tím 

pokladem…“). Škodící jednání hráče-vypravěče (posmívání, naschvály), které by mimo 

fiktivní svět mohlo narušit vzájemné vztahy, se zde vlastně otupuje tím, že je podmíněno 

fiktivní situací „jen jako“, a pokud nepřekračuje určitou míru, zpětně se z něj mohou těšit i 

hráči-hrdinové. Když jsou plně identifikovaní se svými „hrdiny“ může pro ně škodící 

jednání představovat zdroj příjemného napětí, potřeby vymýšlet stále kreativnější řešení 

(„vylepšování“ vlastností hrdinů, neotřelé použití kouzelných předmětů – kotlík jako 

nádoba na duhu), nebo je prostě jen příležitosti (vně fiktivního světa) k zábavnému 

vzájemnému pošťuchování.   

Za krátkou zmínku stojí ještě úloha doprovodné aktivity při hře – kreslení – 

odehrávající se vně fiktivního světa. Kreslení vlastních hrdinů a mapy cesty/fiktivního 

světa by mohlo podporovat identifikaci hráčů se svými „hrdiny“ a s fiktivním světem. 

Obojí by mohlo být pro hráče zdrojem potěšení z obrazové tvorby. 

 

4.3 Nekonečná pohádka: O STRAŠIDELNÉM DOMĚ 

Hrdinové: Pejsek, Osmák 

Hráči: Gogo-vypravěč (10), Kristýnka-Pejsek (9), Ema-Osmák (10) 

Herní předmět: lotosový květ 

4.3.1 Synopse (příběh z hlediska fiktivních hrdinů) 

 Jednou se dva nebojácní kamarádi Osmák a Pejsek vydali zachránit princeznu 

Marianu. Na svou cestu byli vybaveni třemi životy a kouzelným lotosovým květem. 

Šli a šli, když tu náhle uviděli a uslyšeli sovu, která volala: „Pomoc!“. Kamarádi sově 

ochotně pomohli a ta jim na oplátku poradila, kudy mají jít dál za princeznou. 

 Stezka je zavedla na rozcestí tří cest. První cesta směřovala na louku, druhá 

do jeskyně a třetí do města duchů. Osmák s Pejskem se rozhodli pokračovat dál směrem 

k louce. Jak tak šli, narazili na velikánský dům, stojící vedle pěšiny. Váhali, zda vstoupit 

dovnitř, ale Pejsek rozhodl, že raději zůstanou venku. Naneštěstí se venku již začalo 

stmívat, proto jim ubyl jeden život. Znovu rozvažovali, jestli přece jen nevstoupit 

do domu. Vzpomněli si, že večer za tmy přicházejí monstra, tak se rozhodli raději ukrýt 

v domě. 
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 Jakmile za nimi zapadly rozvrzané dveře, nakrátko se jim ulevilo. Pomalu šli dál 

vstupní chodbou a rozhlíželi se po domě. Tu náhle chodba skončila třemi zavřenými 

dveřmi. Když si je pořádně prohlédli, všimli si, že zpoza prvních dveří vytéká krev! 

Za druhými dveřmi zase slyšeli pláč miminka a hudbu dětské hrací skříňky. A ze třetích 

dveří zněl pronikavý křik. Museli si vybrat. Osmák rozhodl pro druhé dveře. To byla 

ovšem chyba, přesně jako v hororových příbězích, pláč totiž nepatřil roztomilému dítěti, 

ale čemusi děsivému, co Osmákovi a Pejskovi vyrvalo další život. Urychleně za sebou 

přibouchli, zoufali si a přemítali, které dveře měli zvolit.  

 Nakonec se odvážili vyzkoušet třetí dveře, za nimiž kdosi křičel. Zjistili, že je to 

člověk volající o pomoc. Svým příchodem Osmák a Pejsek na poslední chvíli zachránili 

neznámému holý život. Pomocí lotosového květu omámili a zahnali neznámé děsy. 

Pokračovali dále, až narazili na další troje dveře. Tentokrát však díky radě vděčného 

zachráněného přesně věděli, kterými mají projít.  

Za dveřmi bylo schodiště, které vedlo do horního patra domu. Díky oknu u úpatí 

schodiště si kamarádi ale všimli, že venku již začalo svítat, a tak se rozhodli strašidelný 

dům raději opustit, když už bylo venku bezpečno.  

 Vyšli ven a vykročili po cestě dál. Šli a šli, když tu náhle se kousek před nimi 

na cestě objevil chameleon. Osmák i Pejsek, oba stále ještě vystrašeni ze zážitků z domu, 

nevěděli, zda se s ním dát do řeči nebo jej raději obejít. Osmák však rozhodl, že obejít beze 

slova pocestného, ač neznámého, by bylo neslušné, a tak chameleona oslovili. Ten byl rád, 

že si s ním někdo popovídal a obdaroval společníky jídlem. 

 Rozveselení kamarádi pokračovali po cestě dál a dál. Za několikero 

řekami a několikero horami se cesta opět větvila a oni spatřili na jednotlivých odbočkách 

pouť, cirkus a školu. Osmák radil, že nejužitečnější by bylo vydat se do školy. Jeho rada se 

ukázala jako moudrá, neboť ve škole je hodní lidé opět štědře obdarovali jídlem a pitím 

na svačinu a vybavili je vším nezbytným na výpravu (rezervní oblečení atd.). 

 Osmák s Pejskem opustili školu a vydali se k nedalekému rybníku. Jelikož dostali 

ve škole i potápěčské vybavení, rozhodli se rybník prozkoumat. Těsně u dna objevili 

velikou potrubní šachtu, která vedla do světa mořských lidí. Kamarádi na sebe pod vodou 

shodně pokývli a vyrazili do šachty. Jejich volba je však stála poslední život, a 

Osmák s Pejskem pod vodou zemřeli. 
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4.3.2 Analýza příběhů fiktivních hrdinů ve fiktivním světě 

 Příběh začíná počátečním stavem, kdy hrdinové začnou vyvíjet aktivitu 

s konkrétním cílem (vydali se zachránit princeznu Marianu). Z úvodu by bylo možné 

vyčíst, že hrdinové se na tuto konkrétní cestu nevydali úplně svévolně, ale její zahájení by 

spíše mohlo být reakcí na nouzi nějaké třetí postavy (princezny Mariany). Příběh jako 

celek sestává z desíti epizod: 

1) výchozí stav tří „životů“ – hrozba potenciální (I. úroveň), 

2) pomoc sově – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil, ne-hrdinských aktérů/ 

(III. úroveň), 

3) příchod tmy – hrozba realizovaná (II. úroveň), 

4) úkryt v domě – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil/ (III. úroveň), 

5) druhé rozcestí – hrozba realizovaná (II. úroveň), 

6) pomoc člověku – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil/ (III. úroveň), 

7) odchod z domu – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil, ne-hrdinských 

aktérů/ (III. úroveň) 

8) setkání s chameleonem – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil/ (III. úroveň), 

9) setkání s lidmi ve škole – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil,  

ne-hrdinských aktérů/ (III. úroveň), 

10) potrubní šachta v rybníce – hrozba realizovaná /definitivně = smrt hrdinů/ 

(II. úroveň). 

Počáteční stav, kdy se hrdinové vydávají na cestu vybaveni třemi 

„životy“ a kouzelným lotosovým květem, uvádí hrozbu potenciální (I. úroveň). Tato 

hrozba spočívá v tom, že nad hrdiny po celou dobu visí smrt, která přijde se 

ztrátou/vyčerpáním počátečních tří dílčích životů, pokud hrdinové neobjeví způsob, jak 

dílčí životy zase získávat. 

 Ve struktuře příběhu je dobře patrné poměrně pravidelné střídání epizod hrozeb 

realizovaných (II. úroveň) a hrozeb odvrácených (III. úroveň).  Následkem všech epizod 

povahy hrozby realizované (II. úroveň) je bez výjimky postupná ztráta dílčích životů 

(příchod tmy, napadení neznámým děsem v domě), která v deváté epizodě přivodí 

definitivní smrt hrdinů (sestup do podvodní šachty). Z důvodu plných třech epizod hrozeb 

realizovaných již nemohla nastat epizoda hrozby eliminované (IV. úroveň), kdy by 

hrdinové objevili způsob získávání „životů“, takže příběh jako celek zůstává povahou 

hrozby realizované. 
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 Za zmínku stojí jeden zajímavý jev, který je pozorovatelný v epizodách 2) a 6). 

V těchto dvou sekvencích se hrdinové vždy rozhodnou pomoci nějakým ne-hrdinským 

postavám (sova, křičící člověk), za což jsou posléze odměněni, nejen přímo osudem (za to, 

že správně zvolili a tím pádem si uchránili dílčí život – „Udělali jste dobře…“), 

ale i samotnou onou ne-hrdinskou postavou. Odměna je zde ve formě informace, která 

hrdinům poté pomůže odvrátit další hrozbu ([epizoda 2)] „…sova vám poradila, kdy máte 

jít“, [epizoda 6)] „…že vám pomohl, kudy máte jít, protože tam byli jako tři cesty…“). 

Metoda Marandy a Marandové bohužel neošetřuje jev, kdy hrdinové v rámci 

hrozeb odvrácených, nejen že bojují proti zlu, ale konají i dobro, za něž jsou odměněni 

jinými, ne-hrdinskými postavami. Bylo by zapotřebí hlubší analýzy ke zjištění, v jakém 

věku jsou děti schopné vymyslet takový druh příběhu. Altruistické aktérství hráčů-hrdinů 

ve hře Nekonečná pohádka není ale u sledovaných dívek až tak ojedinělé. Z hlediska 

zaměření této práce je o něm uvažováno především jako o zdroji potěšení, vzhledem 

k tomu, že takový druh jednání hrdinů ve fiktivním světě vždy přináší nějakou formu 

odměny. 

4.3.3 Analýza interakce mezi hráči 

Z hlediska modalit interakce 

 Interakce v této hře začíná vně fiktivního světa vyjednáváním rolí a vybíráním 

hrdinských postav, v jejichž kůži budou hráči vstupovat do fiktivního světa. Když Gogo-

vypravěč začíná vyprávět pohybuje se její aktérství pravděpodobně stále spíše vně 

fiktivního světa, jelikož hráče zatím jen situuje do fiktivního světa pomocí mapy. Její řeč, 

která zatím není určena přímo hrdinům Osmákovi a Pejskovi (Gogo o nich mluví 

ve 3. osobě), má ryze oznamovací charakter („Takže máme tu nebojácného Osmáčka, 

nebojácného Pejska a jdeme dál. Šli a šli…tam uviděli tu…sovu…chcete… Sovu, která 

volá: Pomoc! ...). Následným dotazem „Chcete jí pomoct?“ se již obrací přímo 

na hrdiny a její aktérství se přesouvá do fiktivního světa. Gogo-vypravěč se ve fiktivním 

světě pak po většinu hry projevuje jako neosobní hlas fiktivního světa, osud, který 

konstruuje fiktivní svět a příběh hrdinů. Povahu interakce poměrně pravidelně mění z čistě 

monopolní na částečně polypolní tím, že hráče-hrdiny vyzývá k volbě z možností. Tyto 

možnosti jsou buď přímo vyřčené a popsané (tři cesty, troje dveře) nebo jsou prezentovaný 

jako „ano-ne“ výzvy („Chcete jít do rybníka?“). 
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V následujícím odstavci je přiblíženo aktérství Emy-Osmáka a Kristýnky-Pejska. 

Když jsou hráči-hrdinové vyzváni hráčem-vypravěčem k aktérské interakci, zůstávají 

většinou plně ponořeni do fiktivního světa a jejich interakce má funkci pouze vyjednávaní 

nezbytné shody při výběru z možností (Kristýnka-Pejsek: „Tam nejdem.“, Ema-Osmák: 

„Aha, tak tam nejdem…“). Výjimkami, kdy v rámci aktérské interakce hráči-hrdinové 

z fiktivního světa vystupují, jsou dvě situace: v první se Kristýnka-Pejsek pokouší o 

demonopolizaci interakce a Ema se obrací s napomenutím přímo na hráčku („Kristýnko, 

buď zticha.“), a ve druhé situaci Ema-Osmák náhle částečně vystoupí vně fiktivní svět tím, 

že hrdinu Pejska osloví jménem hráčky Kristýnky („Jo tak jo, Kristýnko pojď.“). 

Podobně jako u předchozí hry této sestavy dívek (O ježibabě) jako by v interakci 

hráčů-hrdinů s hráčem-vypravěčem opět hrozilo nedostatečné ponoření do fiktivního světa. 

Hráči-hrdinové svévolně mění povahu interakce na polypolní v několika typech situací: 

za prvé, když se opakovaně obrací na Gogo-osud s dotazy k fiktivnímu příběhu (Gogo-

osud: „Udělali jste dobře, sova je moudrá a pomohla vám…“, Kristýnka-Pejsek: 

„A s čím?“), za druhé, při vyjadřování námitek proti vypravěčovu konstruování fiktivního 

světa (Gogo-osud: „Už máte dva životy, udělali jste špatně, protože venku se stmívalo.“, 

Kristýnka-Pejsek: „Tos neřekla! Tos neřekla, že se venku stmívalo!“). Tyto živelné vstupy 

buď rovnou posouvají interakci vně fiktivní svět („Tos neřekla Áňo! [Gogo]“), nebo jsou 

příčinou výstupu vně fiktivní svět v následné reakci vypravěče. Možným důvodem časté 

demonopolizace interakce hráči-hrdiny by mohla být vypravěčova nižší schopnost verbální 

fluence, jež mohla Emu a Kristýnku provokovat k vlastní aktivitě.  

Hráči-hrdinové si však mohou užívat to, že na jejich živelné vstupy je hráčem-

vypravěčem pokaždé reagováno. Jak již bylo zmíněno, Gogo-osud na živelnou 

demonopolizaci reaguje buď v rámci fiktivního světa zodpovězením dotazů (Kristýnka: 

„A kam jsme měli jít?“, Gogo: „Měli jste jít do těch křičících, tam prostě člověk volal o 

pomoc.“) či změnou konstruování příběhu na základě námitek (Kristýnka: „Co když 

někoho zabíjí!“, Gogo: To je jedno! No tak dobře, máte jště další život no…“), nebo 

reaguje výstupem vně fiktivní svět, a to většinou v případech, kdy je nucena obhájit své 

aktérství připomenutím pravidel hry: 

Gogo: „Dobře, udělali jste špatně. Protože tam nahoře jste mohli ještě získat 

pomoc a rady.“ 

Kristýnka: „Tos neřekla!“ 
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Gogo: „…to se nemá říkat ‚je tam rada, běžte tam!‘, to se tam nemá říkat, 

chápeš?“. 

Za případ, kdy došlo k záměrnému vystoupení vně fiktivního světa, lze v této hře 

považovat úsek interakce, v němž se vyjednává zahrnutí kouzelného předmětu do hry 

(od Gogo: „…počkej, a má tam bejt ten lotosvý květ?“ až po Ema: „No tak je omámí.“) 

 

Z hlediska mocenských vztahů mezi hráči 

Uvnitř fiktivního světa je vztah mezi hráči-hrdiny a hráčem-vypravěčem 

hierarchický a hráči hraný. Nadřazenost Gogo-osudu můžeme vysledovat v direktivně-

exekutivní povaze jejího aktérství. Direktivnost se projevuje jednak když Gogo-osud 

vypráví Kristýnce-Pejskovi a Emě-Osmákovi jejich vlastní příběh, jednak v jejích výzvách 

k aktérské interakci, v nichž hráčům-hrdinům dává na výběr jen z jasně definovaných 

možností pokračování (vlastních nebo z možností konat-nekonat). Exekutivitu pak 

můžeme sledovat, když Gogo-osud posuzuje aktérství Emy-Osmáka a Kristýnky-Pejska 

(„…udělali jste dobře.“).  

Hierarchický vztah existuje mezi hráči i vně fiktivního světa. Opět je samozřejmě 

dán určitou nepsanou nadřazeností role gamemastera, který má rozhodující slovo ve 

výkladu pravidel. Svou vnější roli musí Gogo uplatnit v několika situacích: nejprve 

v úvodu hry, kdy si Kristýnka volí nevhodnou hrdinskou postavu (Ema: „Tak co chceš 

bejt?“, Kristýnka: „Brambory!“, Gogo: „Musíš bejt zvíře, Kristý!“), poté když hráči-

hrdinové ve fiktivním světě vyjadřují nesouhlas s jejím aktérstvím konstrukce (viz úsek 

interakce Gogo a Kristýnky v předchozím textu), nebo požadují takový druh informací o 

ději, které dle pravidel vypravěč nesděluje (Ema: „A je hodnej, nebo zlej?“, Gogo: „No 

právě to nevíte, to se nemá říkat, Emo.“)  

Jak již bylo několikrát zmíněno, hráči-hrdinové nepřijímají nadřazenost hráče-

vypravěče úplně bezproblémově a svou nespokojenost vyjadřují (více Kristýnka) 

svévolnou demonopolizací interakce (námitky a dotazy). V těchto momentech se možná 

vztah mezi hráči-hrdiny a hráčem-vypravěčem ve fiktivním světě posouvá do symetričtější 

pozice, jelikož hrdinové Pejsek a Osmák pravidelně zažívají snadnou dostupnost osudu, 

který vždy vyslechne jejich volání. Navíc v jednom případě se hráčům-hrdinům dokonce 

podaří hráče-vypravěče přesvědčit o „nesprávnosti“ jeho aktérství, a Gogo-osud přidá 

Kristýnce-Pejskovi a Emě-Osmákovi dílčí život navíc. („…No tak dobře, máte ještě jeden 

život no, já vám ho nakreslím.“). Mocenské vyrovnávání můžeme zachytit i vně fiktivního 
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světa, když Gogo-gamemaster nechává Emu-hráče rozhodnout o vlastnostech kouzelného 

předmětu. 

Co se týče vztahu mezi hráči-hrdiny samotnými, jde vlastně o nehraný vztah 

Kristýnky a Emy a na základě jejich aktivity/pasivity ve volbách lze říci, že i tento vztah je 

hierarchický. Nadřazenost Emy se projeví v úvodu hry při vyjednávání rolí, když se snaží 

přidělit Kristýnce hrdinskou postavu. Poté v rámci konstruování fiktivního světa hráči-

hrdiny činí Ema, až na jednu výjimku, veškerá rozhodnutí o dalším ději příběhu. Kristýnka 

se k výzvám hráče-vypravěče ke spoluúčasti na konstruování fiktivního světa buď vůbec 

nevyjadřuje, nebo jen přitakává aktérství Emy. 

4.3.4 Analýza potěšení ve hře  

 Když se Ema a Kristýnka identifikují se svými hrdiny Osmákem a Pejskem mohou 

si užívat potěšení, která vznikají při spisovatelsko-scénaristické a obrazové tvorbě Gogo-

vypravěče. Díky aspektu tří dílčích životů se opět mohou těšit z dočasné „nesmrtelnosti“ a 

zároveň, v souvislosti s nimi, zažívat příjemné napětí a nejistotu, zprostředkovanou 

náhodností správnosti/chybnosti výsledků voleb, které jsou plně závislé na libovůli hráče-

vypravěče. Jak hráčům-hrdinům postupně ubývají životy, je pro ně možná i zábavné 

představovat si, jak nakonec umřou. Potěšení ze strachu a děsu mohly Ema-Osmák a 

Kristýnka-Pejsek zažívat intenzivněji díky hororovému líčení dění v domě (křik, pláč, 

krev, zabití dítětem). Naopak, po tomto děsivém zážitku možná rádi opět zažívají 

znovunalezení bezpečí a jistoty ve známých situacích (povídání s chameleonem, škola) a 

radost z odměn a darů od nehrdinských postav (jídlo od chameleona, vybavení na 

výpravu). 

 Ema-Osmák s Kristýnkou-Pejskem však nezůstávají jen pasivními příjemci 

různých motivů potěšení, ale pravděpodobně si v rámci polypolní interakce užívají i svou 

vlastní scénáristicko-spisovatelskou tvorbu, ačkoli každá odlišným způsobem. Ema si 

může užívat, že jako Osmák má prostřednictvím voleb přímý vliv na konstruování 

pohádkového světa a příběhu jejího i Pejska. Když se Kristýnka identifikuje se svým 

hrdinou Pejskem může se z konstruování fiktivního světa a příběhu hrdinů těšit nepřímo 

tím, že svými námitkami a dotazy dokáže ovlivnit aktérství konstrukce Gogo-osudu.  

 Na tomto místě ještě podotkněme, že o námitkách a dotazech hráčů-hrdinů by se 

dalo uvažovat rovněž jako o snaze vyrovnávat vypravěčské nedostatky Gogo (zadrhávání, 



41 

 

nesrozumitelnost děje), a tím dosahovat potěšení ze smysluplnosti a ucelenosti fiktivního 

příběhu (vyplnění „bílých míst“):  

(a) Gogo: „Udělali jste dobře, sova je moudrá a pomohla vám…“ 

Kristýnka: „A s čím?“, 

(b) Gogo: „No tak máte jeden život.“ 

Kristýnka: „A kam jsme měli jít?“, 

(c) Gogo: „Dobře, šli jste dál a ten vám pomoh.“ 

Kristýnka: „A co udělal, že nám pomoh?“, 

(d) Gogo: „…chameleon je moudrý a dal vám jídlo.“ 

Ema: „Juchů a kolik jsme měli jídla předtím?“. 

Zdrojem potěšení, která si mohou hráči užívat díky identifikaci se svými hrdiny, 

může být i altruistické aktérství hráčů-hrdinů – rozhodnutí pomoci ne-hrdinským postavám 

v nouzi (sova, člověk v domě). Kristýnka-Pejsek a Ema-Osmák se mohou těšit jednak ze 

samotného aktu pomoci, jednak z odměny od ne-hrdinské postavy za poskytnutí pomoci. 

 V závěrečném odstavci jsou popsána potěšení, která si ve hře může užívat Gogo 

díky identifikaci se svou rolí gamemastera/osudu. Nadřazenost její pozice ji umožňuje 

užívat si vládu nad pravidly vně fiktivního světa a spisovatelsko-scénáristickou a 

obrazovou tvorbu při konstrukci fiktivního světa a příběhu hrdinů. Z analýzy příběhu 

fiktivních hrdinů dle Marandů lze vyčíst, že zakončení příběhu na úrovni II, tj. zabitím 

hrdinů, by pro Gogo opět mohlo představovat určité potěšení. Rovněž by se dalo 

spekulovat, zda nejde ze strany Gogo o akt pomsty Emě, která byla „zabíjejícím“ 

vypravěčem ve hře O ježibabě (Ema-vypravěč, Kristýnka a Gogo – hrdinové). Z hlediska 

spisovatelsko-scénáristické tvorby si Gogo může rovněž užívat zapojení některých aspektů 

společnému zájmu – skautu, jejichž představu hráčky sdílejí („…a ti vám pomohli, jako 

jídlo, pití, svačiny a všechno jako na výpravu, oblečení…“). 

Za zmínku ještě stojí hororová pasáž příběhu, která je v této hře poměrně 

neobvyklým jevem u této skupiny dívek. Nelze si nevšimnout, že hororové prvky, které 

Gogo zapojila do příběhu, jsou velmi konkrétní (krev vytékající z pod dveří, pláč miminka, 

„dětská hudbička“). Je tudíž pravděpodobné, že tyto scény dívka viděla ve skutečném 

hororu. Užití těchto prvků možná může pro Gogo představovat potěšení ve smyslu určité 

katarze a přenosu vlastního strachu na druhé. Může pro ni být příjemné děsivou situaci 

vytvářet a řídit, na místo toho, aby byla její obětí. 



42 

 

4.4 Nekonečná pohádka: O ZTRACENÉM KONI A OBRECH 

Hrdinové: Opice, pan Úžasňák 

Hráči: Kačka-vypravěč (10), Kristýnka-Opice (9), Adam-pan Úžasňák (23) 

Herní předmět: kouzelné špendlíky 

4.4.1 Synopse (příběh z hlediska fiktivních hrdinů) 

 Žili, byli v jednom stavení pan Úžasňák a Opice. Pan Úžasňák většinou 

pobýval v domě a Opice skákala po stromě na zahradě. Jejich nejcennějším majetkem bylo 

šest kouzelných špendlíků, pro každého tři. Každý špendlík měl tu moc, že jakmile jej 

nositel upustil, přenesl jej do tajné místnosti, v níž dlel mocný černokněžník, který vždy 

dokázal poradit v nesnázích. Oba kamarádi měli také krásného koně, o kterého se společně 

starali – Opice ho krmila a pan Úžasňák pravidelně čistil. 

 Jednoho dne kamarádi zjistili, že kůň utekl. Polekaní se užuž chtěli 

radit s černokněžníkem, když tu si na zemi všimli otisků kopyt vedoucích pryč od domu. 

Rozhodli se tedy po nich vydat a najít svého koně. Šli po cestě a nespouštěli oči ze stop. 

Po chvíli si je upoutalo, že se vedle koňských otisků, táhnou i stopy lidské. Opice a pan 

Úžasňák pojali podezření, že kůň neutekl, ale někdo ho ukradl, protože šlápoty šly vždy 

spolu.  

 Jako na zavolanou uviděli naši přátelé detektiva, který postával u cesty. Chvíli 

podezřívavě váhali, zda se na něj obrátit, ale pak se osmělili a požádali ho o pomoc. 

Detektiv, který se vracel domů z práce, jim ochotně pomohl. Po prozkoumání 

otisků v blátě cesty, zjistil, že lidské stopy tam byly již o hodinu dříve, než tudy prošel kůň. 

 Opice s panem Úžasňákem poděkovali a vydali se po stopách dál. Po nějaké době 

se koňské a lidské otisky rozdělili. Kamarádi nevěděli, zda se stále držet stop svého koně, 

nebo následovat člověka, který by jim třeba mohl opět poradit. Rozhodli se stopovat dále 

svého koně. 

 Šli dál a dál, když uviděli pána s koněm…a ten kůň vypadal skoro stejně jako ten 

jejich! Rychle se začali radit, co by měli udělat. Mohli by třeba rovnou zavolat policii, ale 

co když to není zloděj? Rovněž je stále hlodalo pokušení použít špendlíky, ale co když je 

později budou potřebovat mnohem víc? Velký a svalnatý pan Úžasňák se nabídl, že se 

cizince prostě zeptá, kde koně vzal, trochu jej postraší, ale co kdyby se pán příliš zalekl a 

upláchl by i s koněm? A kdyby to opravdu byl zloděj, mohl by naše přátelé ukrást taky! Po 

dlouhém rozvažování se nakonec rozhodli zavolat policii. 
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 Policisté pána zatkli a zjistilo se, že skutečně to je zloděj, ale ukradený kůň není 

ten, kterého Opice a pan Úžasňák hledají. Vděčný policista, řekl společníkům, že jim jako 

odměnu za pomoc s dopadením zloděje, může splnit jakékoli přání. Kamarádi si 

uvědomili, že už dlouho ve své štvanici nic nejedli a teď mají pořádný hlad. Věděli, že 

ještě nějaký kus cesty půjdou, tak poprosili o jídlo.  Policista jim dal deset kousků kuřecího 

masa s chlebem a láhev vody. 

 Takto vybaveni pokračovali ve svém stopování dál. Šli a šli, když v tom si všimli, 

že jim cestu zahradil obrovský strom obklopený pichlavým houštím tak, že se k němu 

nedalo ani přiblížit, ani jej nijak obejít. Opice navrhla, aby konečně použili špendlík, ale 

pan Úžasňák jen mávl rukou a roští bez námahy vytrhal. 

 Obešli strom a pokračovali dál. Jak tak kráčeli, všimli si obrovské květiny rostoucí 

uprostřed cesty. Zprvu nevěděli, zda je nešálí zrak z toho, že málo pili, když ale přišli blíž, 

zjistili, že květina je skutečná. Koňské stopy se u květiny náhle ztratily. Opice s panem 

Úžasňákem si marně lámali hlavu, zda pokračovat podél obří květiny dál, nebo po ní 

vyšplhat do nebe. Tak se rozhodli konečně použít jeden ze špendlíků. Špendlík pana 

Úžasňáka cinknul o zem a v tu ránu se kamarádi octli před černokněžníkem. Ten jim řekl, 

že po cestě rovně po zemi půjdou velmi dlouho, ale čeká je jen málo nebezpečí. Cesta 

nebem by byla sice rychlejší, ale za to by na ní bylo více nástrah.  

 Naši přátelé zvolili kratší, za to riskantnější cestu nebem. K jejich velkému 

údivu a úleku uviděli v nebi na obra. Věděli, že obři nebývají moc přátelští, tak váhali, zda 

se raději nevrátit zpátky dolů na zem. Pan Úžasňák přemýšlel, zda by ho přepral – obr byl 

tak stejně silný jak on, ale větší, a i kdyby jej porazil a shodil na zem z mraků, obr by jistě 

pokračoval ve svém řádění na zemi a pozabíjel spoustu lidí. Kamarádi také museli 

vzít v úvahu, že obři bývají většinou po skupinách, takže kdyby tento obr byl zlý a 

měl s sebou pomocníky, neměli by šanci.  Jako obvykle se jim opět vetřela na mysl pomoc 

od černokněžníka. Každý teď měli už jen dva špendlíky. Vzpomněli si, ale že obři také 

mají přístup ke kouzelným předmětům, takže kdyby byl obr hodný, mohl by jim nějaké 

špendlíky třeba dát. To je přimělo zahodit strach a tvora oslovit. Naštěstí tento obr byl 

hodný a každému věnoval po jednom kouzelném špendlíku! Povzbuzeni jeho vstřícností, 

se kamarádi osmělili zeptat se i na cestu dál, ačkoli riskovali, že je obr může navést špatně. 

Obr věděl jen, že by měli jít rovně k rozcestí a tam doprava, jiné cesty neznal. 

 Opice a pan Úžasňák se tedy vydali dál. Došli k rozcestí a dali se doprava. Díky 

radě hodného obra se tak vyhnuli království zlých obrů, do kterého vedla levá cesta. Po 
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chvíli chůze kamarádi zaslechli podivné dunění. Za zatáčkou ležel přes cestu spící 

obr a hlasitě chrápal, a co chvíli ze spaní zamumlal, že chce bonbóny. Pan Úžasňák navrhl, 

že by se mohli zkusit kolem něj potichu proplížit, jenomže obři mají velice bystrý sluch, 

takže by je snadno odhalil. Opice mu chtěla nabídnout kuře, ale to by mohlo také být 

nebezpečné, když má obr chutě spíš na bonbóny. Nakonec se kamarádi rozhodli raději 

vrátit na rozcestí a dát se doleva – pokusí se projít královstvím zlých obrů, doufat, že 

budou obři zrovna na jahodách. 

 Našim přátelům přálo štěstí, protože v palácích nikoho nezahlédli, všichni zlí obři 

trhali jahody. Jen jeden malý obr si hrál v zahradě. Jak se mu vyhnout a nezburcovat 

zbytek hradu? Opice navrhovala, že by se mohli ukrýt a usnout, a počkat tisíc let než obři 

zmizí. To bylo ale vyloučeno, protože obři by je nepochybně objevili a sežrali. Nakonec se 

rozhodli použít další špendlík. Špendlík cinknul o zem, ale co to…neoctli se v 

komnatě čaroděje, ale kouzlo je přemístilo rovnou na druhou stranu obřího hradu!   

 Nyní už Opici a panu Úžasňákovi zbývalo jen projít poslední branou a 

budou z hradu pryč. Ale ouha, cesta se před branou rozdvojovala a každou z nich strážil 

jeden obr. Oba strážci vypadali navlas stejně, byli to totiž bratři – jeden zlý a druhý hodný. 

Opice navrhla rozdělit se a zeptat se obou obrů, zda je pustí. V případě šarvátky by zasáhl 

pan Úžasňák. Bylo však jasné, že kdyby došlo k boji s oběma obry, pan Úžasňák by to 

nepřežil. Naproti tomu, kdyby napoprvé oslovili hodného obra, mohl by je opět obdarovat 

dvěma špendlíky. Pan Úžasňák se však odmítl obětovat a rozhodl hodit špendlík. Cink! 

Čaroděj jim řekl, že obr strážící pravou cestu je hodný, s ním by měli promluvit. Kamarádi 

vykročili směrem k pravému strážci. Obr je pustil a daroval jim ne dva, ale dokonce tři 

špendlíky! 

 Pokračovali dál. Cesta se opět větvila, tentokrát do tří směrů. Na každé odbočce stál 

kůň a u každého z nich jeden pán. Všichni tři koně byli stejní jako ten, po němž pan 

Úžasňák s Opicí pátrali, jen pánové se od sebe lišili. Jeden měl červený klobouk, druhý 

bílý klobouk a třetího pána nebylo nikde vidět. Ke komu jít? Ještě ke všemu zjistili, že jim 

zmizely všechny špendlíky! Přátelé se museli rozhodnout sami. Vzpomněli si, že detektiv, 

kterého potkali na začátku své cesty, měl také bílý klobouk. Vykročili tedy 

k pánovi s bílým kloboukem. Zvolili však špatně a museli pokračovat v cestě dál. 

 Po chvíli Opice s panem Úžasňákem opět dorazili k rozcestí. Na dvou cestách 

postávali dva koně, u jednoho pán s bílým kloboukem a druhého s modrým. Jeden z koňů 

byl jejich. Tentokrát se naši přátelé na to rozhodli jít chytřeji a zavolat svou klisnu jejím 
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jménem – Sára. Klisna přijde a zloděj, kterého k nim přitáhne, se se zlou potáže! Nadechli 

se a společně zvolali: „Sáro!“. Kůň přiběhl, ale v patách za ním se řítí ne jeden zloděj, ale 

celá banda! Opice ani pan Úžasňák rychle poznali, že na ně nestačí, tak vsedli na klisnu a 

dali se na útěk.  

 Řítili se s větrem o závod, když tu náhle klisna Sára zkolabovala! Situace se zdála 

být zoufalá, když v tom zjistili, že mají zase v kapse své kouzelné špendlíky! Pan Úžasňák 

popadl koně do náručí a společně s Opicí upustili tři špendlíky…cink, cink, cink…a 

přenesli se za čarodějem. Černokněžník jim vážným hlasem sdělil, že skupina pánů v 

kloboucích, kteří je pronásledovali, si chtějí jejich koně jen vypůjčit na výstavu. 

 Společníci se vrátili. Vyčerpaní dlouhým pronásledováním se zdráhavě uvolili 

půjčit pánům koně na výstavu. Vše se ale nakonec v dobré obrátilo. Sličná klisna Sára na 

výstavě natolik uchvátila, že skupina pánů s ní vyhrála první místo s cenou čtyřiceti 

tisíc, z nichž dvacet darovali panu Úžasňákovi a Opici!  

4.4.2 Analýza příběhů fiktivních hrdinů ve fiktivním světě 

Na rozdíl od předchozích příběhů, kdy jsou hrdinové víceméně „vrženi“ do 

fiktivního světa a okamžitě zahajují nějakou aktivitu („Vydali se na cestu“), v této pohádce 

jakoby hrdinové Opice a pan Úžasňák ve fiktivním světě byli již nějakou dobu usazeni. 

Výchozím stavem jejich příběhu je blahobyt (společný domek, bohatství v podobě 

kouzelných špendlíků, společná péče o koně). Vypadá to, že hrdinové se nemusí nikam 

vydávat a ani po tom netouží. K aktivitě se rozhodnou z donucení vnějšími okolnostmi – 

útěkem koně. Jeho nalezení je jediným motivem pro zahájení a udržování kurzu cesty. 

Příběhový celek sestává z dvaceti epizod, které jsou posléze blíže vysvětleny: 

1) výchozí stav tří kouzelných špendlíků – hrozba potenciální (I. úroveň), 

2) útěk koně – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil/ (III. úroveň), 

3) podezření na krádež koně – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil, ne-

hrdinských aktérů/ (III. úroveň), 

4) sledování lidských nebo koňských stop – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních 

sil/ (III. úroveň), 

5) cizinec s koněm a hlad – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil, ne-

hrdinských aktérů/ (III. úroveň), 

6) „nesprávný“ kůň – hrozba realizovaná (II. úroveň), 



46 

 

7) strom s pichlavým houštím – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil/ (III. 

úroveň), 

8) ztráta koňské stopy u květiny a použití špendlíků poprvé – hrozba odvrácená 

/s pomocí vlastních sil, prostředků – kouzelných/ (III. úroveň), hrozba realizovaná 

(II. úroveň), 

9) méně nebezpečná dlouhá cesta po zemi nebo nebezpečnější rychlá cesta nebem – 

hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil/ (III. úroveň), hrozba potenciální 

(I. úroveň) 

10) obr a obdarování dvěma špendlíky – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil/ 

(III. úroveň), hrozba eliminovaná (IV. úroveň) 

11) zeptání se obra na cestu a rozcestí v nebi – hrozba odvrácená /s pomocí 

vlastních sil, ne-hrdinských aktérů/ (III. úroveň), 

12) spící obr v cestě a návrat na rozcestí – hrozba realizovaná (II. úroveň), 

13) zlý obr v zahradě a použití špendlíků podruhé – hrozba odvrácená /s pomocí 

vlastních sil, prostředků – kouzelných/ (III. úroveň), 

14) rozcestí na konci hradu s hodným obrem a zlým obrem, a použití špendlíků 

potřetí – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil, prostředků – kouzelných/ 

(III. úroveň), 

15) rozcestí se třemi pány a třemi koňmi – hrozba realizovaná (II. úroveň), 

16) zmizení špendlíků – hrozba potenciální (I. úroveň), 

17) rozcestí se dvěma pány a dvěma koňmi – hrozba odvrácená /s pomocí 

vlastních sil/ (III. úroveň), 

18) banda zlodějů – hrozba realizovaná (II. úroveň), 

19) zkolabování koně a použití špendlíků počtvrté – hrozba odvrácená /s pomocí 

vlastních sil, prostředků – kouzelných/ (III. úroveň), 

20) konec stopování, půjčení koně na výstavu – hrozba odvrácená /s pomocí 

vlastních sil/ (III. úroveň), hrozba eliminovaná (IV. úroveň). 

 První epizoda je vlastně nedějová a naznačuje hrozbu potenciální (I. úroveň). 

Uvedení omezeného množství kouzelných předmětů (tři špendlíky pro každého), 

představuje potenciální hrozbu jejich vyčerpání a tím pádem trvalé znemožnění přístupu 

k pomoci od ne-hrdinské postavy (čaroděje v komnatě). Tato hrozba nad hrdiny visí, 
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dokud neobjeví způsob, jak špendlíky obnovovat.* Popis následujících epizod je, 

vzhledem k jejich většímu počtu v této hře, organizován dle typu hrozeb, kterým hrdinové 

čelí.  

Včetně zmíněné první epizody (potenciální vyčerpání kouzelných špendlíků) jsou 

v příběhu ještě další dvě sekvence povahy hrozby potenciální (I. úroveň). V epizodě 9), 

kdy si hrdinové musejí zvolit ze dvou nepřitažlivých možností (nebezpečnější, ale rychlá 

cesta nebem vs. dlouhá cesta, ale „jen málo pastí“), je nastolena hrozba potenciální – na 

obou cestách hrdinům hrozí nějaké nebezpečí. Hrozba potenciální se také vynořuje 

v epizodě 16) v podobě nestálosti existence kouzelných předmětů – hrdinům v krizové 

situaci náhle zmizí kouzelné špendlíky – a ačkoli se poté zase objeví, do konce příběhu 

stále existuje potenciální hrozba jejich zmizení, jelikož hrdinové nepřijdou na způsob, jak 

je udržet.  

V příběhu lze nalézt také několik hrozeb realizovaných (II. úroveň). Epizoda 6) je 

přímým důsledkem páté epizody – hrdinové zjišťují, že policií zajištěný kůň je 

„nesprávný“, tudíž vynaložená aktivita zůstává neúspěšná ve směru záchrany jejich 

vlastního koně. V epizodě 8) se realizuje hrozba ve formě úbytku špendlíků, o nichž 

hrdinové zatím nevědí, jak je obnovovat. Hrozba realizovaná se rovněž vyskytuje 

v epizodě 13), kdy hrdinům v cestě leží překážka (spící obr), která je donutí změnit směr a 

bez možnosti volby se dát nebezpečnější cestou (přes království zlých obrů). Povahy 

hrozby realizované je i epizoda 15), kdy hrdinové na rozcestí (tři pánové se třemi koňmi) 

volí neúspěšně a musejí pokračovat v hledání koně, a pak také epizoda 18), v níž jsou 

hrdinové nuceni prchat před bandou zlodějů.  

Nejvíce je epizod hrozeb odvrácených (III. úroveň), z nichž některé mají (zejména 

díky poměrně složité povaze kouzelných předmětů) více vrstev.  Ve všech epizodách 

hrozeb odvrácených je základem tohoto odvrácení vždy volba hrdinů – v nejjednodušší 

variantě tedy pan Úžasňák a Opice jsou osudem vždy nuceni provést vlastní rozhodnutí, 

které hrozbu přímo odvrátí: 

epizoda 2) – útěk koně – volba stopovat koně, 

epizoda 4) – rozdělení stop – volba sledovat koňské stopy, 

epizoda 7) – pichlavé houští v cestě – volba vytrhat, 

                                                           
* Na tomto místě by se dalo ještě podotknout, že v podstatě každé řešení hrdinů, v němž se rozhodnou 

nepoužít (a tedy nevyčerpávat) kouzelné špendlíky, v sobě obsahuje hrozbu odvrácenou (III) – hrdinové 

zachovávají špendlíky tím, že situaci vyřeší pomocí vlastních sil/jiných ne-hrdinských postav. Pro zachování 

přehlednosti není tato hrozba v epizodách pravidelně uváděna.  
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epizoda 9) – dvě cesty se stejně nepřitažlivými parametry – volba rychlejší cesty, 

epizoda 17) – rozcestí se dvěma pány a koňmi – volba zavolat koně jménem,   

epizoda 20) – útěk před pronásledovateli – volba vyhovět pronásledovatelům. 

Dále jsou zde tři epizody hrozeb odvrácených, kdy vlastní volba hrdiny přivede 

k nějakým ne-hrdinským postavám, s jejichž pomocí pak hrozbu odvrací: 

 epizoda 3) – podezření na krádež koně – volba oslovit detektiva, 

 epizoda 5) – cizinec s koněm – volba zavolat policii, 

 epizoda 11) – riskování mylných informací od obra – volba i přesto se obra zeptat. 

Nejsložitější varianta epizody hrozby odvrácené je ta, v níž hrdinové volí použití 

kouzelného předmětu (špendlíku), který zprostředkuje setkání s ne-hrdinskou postavou 

(čaroděj), s jejíž pomocí je hrozba odvrácena: 

 epizoda 8) – ztráta stopy u květiny – volba použít špendlík a zjištění variant cesty,   

epizoda 14) – neznámá povaha obřích strážců – volba použít špendlík a identifikace 

správného (hodného) obra, 

epizoda 19) – zkolabování koně na útěku před pronásledovateli – volba použít 

špendlík a zjištění záměru pronásledovatelů. 

Výjimku z tohoto výčtu představuje epizoda 13), kdy je hrozba odvrácena rovnou použitím 

kouzelného předmětu – hrdinové jsou přeneseni na druhý konec obřího hradu bez 

porady s čarodějem. 

 Dvě epizody z uvedeného výčtu – epizoda 10) a epizoda 20) – v sobě kromě hrozeb 

odvrácených obsahují i hrozby eliminované (IV. úroveň). Jejich vysvětlení je uvedené 

v rámci následujícího odstavce. 

 V celém příběhu lze, kromě epizodických hrozeb, identifikovat i čtyři hrozby, 

které se táhnou napříč celým příběhem a jsou držiteli dějového napětí. Jde o hrozby, které 

se váží (1) na kouzelné špendlíky, (2) na ztrátu koně a (3) ohrožení zloději. Hrozba 

omezeného počtu špendlíků je v epizodě 10) eliminována (IV) zjištěním hrdinů, že 

špendlíky lze získávat od hodných obrů. Nicméně nestálost jejich existence (náhlé zmizení 

v krizové situaci) zůstává hrozbou potenciální (I. úroveň). Hrozba ztráty koně je na konci 

příběhu odvrácena (III. úroveň) – hrdinové pomocí svých sil, prostředků a s pomocí ne-

hrdinských aktérů koně úspěšně nalézají. Od patnácté epizody (rozcestí se třemi pány a 

třemi koňmi) vytvářejí napětí potenciální záporné postavy – zloději koní. Na dějovém 

vrcholu je však ohrožení z jejich strany nakonec eliminováno (IV. úroveň) zjištěním, že 

nejde o zloděje, nýbrž o pány, kteří si chtějí koně jen vypůjčit na výstavu. 
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 Na konci této analýzy ještě krátce zmiňme jev, který byl pozorován již v předchozí 

pohádce – pomoc hrdinů jiným, ne-hrdinským aktérům a následná odměna za toto jednání. 

Na rozdíl od předchozí pohádky však zde asi není na místě uvažovat o fenoménu pomáhání 

jako o altruistickém aktérství pana Úžasňáka a Opice. Hrdinové z Nekonečné pohádky 

O ježibabě Osmák a Pejsek poskytli pomoc dobrovolně a vědomě, záměrně („Uviděli sovu, 

která volá: ‚Pomoc!‘. Chcete jí pomoct?“). Kdežto pan Úžasňák a Opice v prvním případě 

– zavolání policie na cizince s koněm v epizodě 5) – vlastně nevěděli, že někomu 

pomáhají a dozvěděli se to až ve chvíli, kdy jim ne-hrdinská postava nabídla odměnu 

(policista nabídl splnění jakéhokoli přání). Šlo tedy o pomoc nevědomou a nezáměrnou. 

V druhém případě – půjčení koně pánům na výstavu – je pomoc hrdinů ne-hrdinským 

aktérům spíše vynucená předchozími situacemi (pronásledování) a drží se v duchu 

nedobrovolnosti celého putování hrdinů. 

4.4.3 Analýza interakce mezi hráči 

Z hlediska modalit interakce 

Stejně jako u předchozích záznamů, tak i zde interakce začíná vně fiktivního světa 

vyjednáváním hrdinských rolí, v nichž hráči-hrdinové budou vstupovat do fiktivního světa. 

Stále z pozice gamemastera, Kačka hráčům objasňuje pravidla pro používání kouzelných 

předmětů („Takže každej máte na svý cestě tři špendlíky…“). 

 Z úvodní řeči Kačky, v níž hráče-hrdiny situuje do fiktivního světa („Takže…jste 

dva. Ty jsi normálně v domě a ty jsi na stromě…a…oba máte společnýho koně. Kristýnka 

ho bude krmit a ty ho budeš čistit.“), není na první pohled jasné, kde probíhá její aktérství 

– zda je vypravěčem z fiktivního světa, nebo stojí vně fiktivní svět. Mluví totiž jak k panu 

Úžasňákovi a Opici („Ty jsi normálně v domě a ty jsi na stromě…a…oba máte společnýho 

koně.“), tak ale stále i ke Kristýnce a Adamovi („Kristýnka ho bude krmit a ty ho budeš 

čistit.“). 

 Jelikož se Kačka v další dějové řeči neobrací přímo na hráče, můžeme usuzovat, 

že se v rámci svého aktérství plně ponořila do fiktivního světa. V interakci s hráči-hrdiny 

lze pozorovat dva mody jejího aktérství. Jedním modem je samozřejmě aktérství 

konstrukce fiktivního světa a příběhu hrdinů – neosobní hlas vypráví hrdinům, co prožívají 

a pravidelně mění povahu interakce z monopolní na polypolní. K demonopolizaci interakce 

ze strany vypravěče dochází v rámci výzev k volbě (většinou z přesně definovaných 

možností). 
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Druhý mod vypravěčova aktérství se projevuje ve chvílích, kdy se monopolní 

interakce změní na polypolní – Kačka představuje problémovou situaci a možnosti řešení a 

Adam s Kristýnkou začínají o nich diskutovat. V těchto chvílích často Kačka-neosobní 

hlas sestoupí ze vzdáleného pomezí fiktivního a skutečného světa k hrdinům, přímo do 

centra dění ve fiktivním světě, a zapojuje se do jejich interakce. Nikoli však jako konkrétní 

postava, ale její řeč získává povahu jakéhosi vnitřního hlasu/intuice hrdinů, který se 

vyjadřuje k aktérství hrdinů a tím dále konstruuje fiktivní svět. Na následujících příkladech 

jsou přiblíženy funkce tohoto vnitřního hlasu. Kačka-vnitřní hlas (1) rekapituluje nebo 

zpřesňuje situaci/možnosti: 

(a) Adam: „Musíme ho stopovat.“ 

Kačka: „…anebo hodit špendlík.“, 

(b) Adam: „Je tam teda velkej strom a kolem něj nějaký ty malý…“ 

Kačka: „…který hrozně píchaj.“, 

(c) Autor: „Já jsem pan Úžasňák, takže půjdem…půjdem dál.“ 

Kačka: „Mmm, řeknu to takle…ten obr je větší, a asi tak stejně silnej jako pan 

Úžasňák, takžde když ho hodíš na zem, tak obr…eee…bude po lidech, anebo ty 

budeš mrtvej.“, 

dále (2) zamítá návrhy, které pravděpodobně nejsou v souladu s její představou děje: 

(a) Kristýnka (odpověď na dotaz Kačky-vypravěče, jaké přání si nechají splnit od 

policisty jako odměnu za pomoc s dopadením zloděje): „Aby našel to zvíře!“  

Kačka: „Mmm jakože to nemůžete, to by…“, 

(b) Kristýnka (ukazuje na mapě banán, který Opice drží v ruce a který by mohli dát 

spícímu obrovi): „Tady…držím ho v ruce.“ 

Kačka: „Jenomže ten banán nemáš!“, 

(c) Adam (rozhodování, ke kterému pánovi s koněm hrdinové půjdou): „A teď 

musíme…no tak každej si vezmem jednoho!“ 

Kačka: „To nemůžete.“. 

Zde si můžeme povšimnout, že než aby přijala jakékoli rozhodnutí hrdinů a pak je za 

„špatnou“ volbu nějak potrestala, vede Kačka hrdiny tak, aby si vždy vybrali dobře 

(resp. možná podle jejích představ). Pak také vypravěč reaguje na interakci hrdinů tím, že 

jejich návrhy na řešení problémů (3) zpochybňuje:  
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(a) Adam (rozhodování, jak zareagovat na cizince s koněm): „A co kdybych, jako pan 

Úžasňák, se došel toho pána prostě zeptat, kde toho koně vzal, a on by se mě 

zaleknul co…“ 

Kačka: „…a utek by třeba i s tím koněm!“, 

(b) Kristýnka (rozhodování, zda se zeptat obra na cestu): „Musíme se ho určitě zeptat.“ 

Kačka: „A co když vás navede špatně?“, 

(c) Kristýnka (rozhodování, jak se vypořádat s malým obrem v zahradě): „Špendlíkem 

házet nebudeme…usneme tam, a počkáme tisíc let…“ 

Kačka: „…a sežerou vás zlí obři.“. 

Místy má toto zpochybňování charakter jakéhosi škádlení, které by mohlo být zdrojem 

oboustranného potěšení. Kačka se může těšit z vytváření scénáře „co by stalo, kdyby 

a znejišťovat hrdiny o správnosti jejich volby a hrdinové pak mohou mít potěšení ze 

vzrušení pramenící z oné nejistoty a hazardu. Poslední popisovanou funkcí vnitřního hlasu 

je (4) podsouvání návrhů řešení: 

(a) Adam (rozhodování, jaké přání si nechat splnit od policisty jako odměnu za pomoc 

s dopadením zloděje): „Aby nám ukázal správnou…nějakou cestu.“ 

Kačka: „A co třeba nějaký jídlo? Už jste třeba nejedli.“ 

Adam: „To je pravda.“, 

(b) Kristýnka (rozhodování, co se stromem s pichlavým houštím na cestě): „Adame, 

musíme hodit špendlík!“ 

Kačka: „Buďto si hodíte špendlík anebo…můžete vymyslet svojí vlastní strategii, 

která by šla na pana Úžasňáka! Já vám můžu trošku poradit – pan Úžasňák má 

sílu…“… 

Kristýnka: „…a má sílu, takže ty stromy znič!“. 

Stejně jako u předchozí funkce, tak i toto podsouvání návrhů by mohlo mj. být zdrojem 

potěšení pro vypravěče, zvláště když Adam-pan Úžasňák a Kristýnka-Opice jsou poměrně 

snadno manipulovatelní hráči, kteří s Kačkou konstruují fiktivní svět podle jejích představ. 

 Následující odstavec popisuje aktérství hráčů-hrdinů. Adam-pan Úžasňák a 

Kristýnka-Opice vstupují do aktérské interakce ve fiktivním světě jednak na základě 

výzev a podnětů neosobního hlasu/vnitřního hlasu, jednak z vlastní vůle. Tyto živelné 

snahy hráčů-hrdinů o demonopolizaci se realizují uvnitř fiktivního světa, když Adam-pan 

Úžasňák a Kristýnka-Opice požadují po Kačce-vypravěči informace/vysvětlení:  

„Ještě jednou, co je za možnosti?“, 
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„No…ještě jednou to zopakuj.“, 

„Jsou tam furt ty stopy, po tý cestě?“,  

nebo mají poznámky k vypravěčovu aktérství konstrukce fiktivního světa, např.: 

Kačka: „Tak jo, tak jste se ho zeptali. Obr věděl jenom, že jdete dopředu a tam je 

rozcestí a tam půjdete doprava, víc už nevěděl, víc už to neznal, protože tam neměl 

chodit.“ 

Adam: „Aha.“ 

 Kristýnka: „No to je teda dobrý.“. 

Občas ale hráči-hrdinové v rámci demonopolizace posunou interakci vně fiktivní svět:  

„Už to bude končit?“,  

„Dělejte dohrajte to, všichni už skončili.“, 

„Já neslyším!“, 

„Napíšeme ‚blb‘“. 

Na tyto živelné vstupy hráčů-hrdinů je vypravěčem-neosobním hlasem většinou reagováno 

(buď plným vyhověním požadavku, nebo alespoň zamítavou odpovědí „To vám říct 

nemůžu.“) stále v rámci fiktivního světa, anebo je demonopolizace interakce zcela 

ignorována. 

Když jsou hráči-hrdinové vyzváni k aktérské interakci, jako by neustále hrozilo 

nedostatečné ponoření do fiktivního světa, a to ve smyslu nedostatečné 

identifikace s hrdinskými rolemi – hráči (častěji Adam) se během aktérské interakce ve 

fiktivním světě opakovaně obrací přímo na sebe navzájem („Tak co, Kristýnko…“). I přes 

to, si však Adam s Kristýnkou dokáží užívat společné vymýšlení řešení fiktivních 

problémů a vyjednávání nezbytné shody názorů při volbách. 

 V této hře lze najít tři situace, kdy všichni hráči záměrně vystupují mimo fiktivní 

svět. V první situaci se Kristýnka ptá ostatních na obrázek, který nakreslila do mapy 

(Kristýnka: „Neví někdo, co je tohle?“, Kačka: „Ten zloděj s koněm.“, Adam: „No 

zloděj s koněm.“). Druhou situací je opakování pravidel týkajících se kouzelných předmětů 

na dotaz Adama (Adam: „Každej máme dva…nebo jak je to s nima? Kačka: „Každej máte 

jeden…každej máte tři!“). Ve třetí situaci Adam shrnuje Kristýnce, která ze hry na chvíli 

odešla na záchod, co se jejich hrdinům mezitím událo ve fiktivním světě. 
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Z hlediska mocenských vztahů mezi hráči 

Vztah mezi hráčem-vypravěčem a hráči-hrdiny je ve fiktivním světě vztahem 

hierarchickým, a tedy samozřejmě hraným. V modu neosobního hlasu je aktérství Kačky 

direktivně-exekutivní povahy, což se projevuje tím, že bez problémů udržuje monopolní 

interakci a z větší části řídí i její demonopolizaci pravidelnými výzvami hrdinů k volbě, 

které mají v naprosté většině formu volby z možností. Vypravěčova nadřazenost se však 

skrytě projevuje i v modu vnitřního hlasu. Dalo by se říci, že výše uvedené 

funkce vnitřního hlasu – zpřesňování možností, zamítání a podsouvání návrhů řešení –jsou 

zároveň určitými manipulačními strategiemi, kterými Kačka vnucuje Adamovi a Kristýnce 

svou přesnou představu fiktivního světa a příběhu hrdinů (co by se mělo dít dále). Těmito 

strategiemi rovněž ošetřuje případy, kdy hráčům-hrdinům dala možnost otevřené volby 

„Co uděláte?“: 

Kačka (neosobní hlas): „(…) Byl tam jenom jeden malej. Bohužel zlej obr, 

ale malej. Ten nespal, ten si tam hrál. Co s ním uděláte?“ (…) 

Adam: Tak když je malej, tak ho porazím ne? (…) 

Kačka (vnitřní hlas – zpochybňující): „Víš, jak malý jsou obři?“ (…) 

Adam: „Tak co, Kristýnko, co uděláme s tím malým obrem?“ 

Kristýnka: „Chceme koně!“ 

Kačka (vnitřní hlas – podsouvající): „Můžete hodit špendlíkem.“ 

Kristýnka: „Špendlíkem házet nebudeme…usneme tam, a počkáme tisíc 

let…“ 

Kačka (vnitřní hlas – zpochybňující) „…a sežerou vás zlý obři.“ 

Adam: „No, když tam usneme, tak přijde zbytek těch zlejch obrů.“ 

Kačka (vnitřní hlas – zpřesňující): „Pozor jsou na jahodách, kterých je tam 

málo, takže byste si měli pospíšit!“ 

Adam: „Tak hodíme špendlík.“  

Při pohledu na tyto situace to působí, že Kačka-vypravěč je stále v příběhu „o krok 

napřed“, že jej má rozmyšlený a nalézá potěšení v tom, že může hráče-hrdiny manévrovat 

tam, kde by je možná chtěla mít. Oproti Adamovi a Kristýnce se nachází v jakési 

„vševědoucí“ pozici a hráče-hrdiny vlastně vyzývá, nikoli aby řešení samostatně 

vymysleli, ale pouze objevili řešení její.  

 Vně fiktivního světa je mocenský vztah mezi hráčem-vypravěčem a hráči-hrdiny 

rovněž hierarchický. Není však hraný z důvodu nadřazenosti role vypravěče-gamemastera 
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dané pravidly hry. Viditelně se nadřazenost vypravěče projevuje vládou nad pravidly hry –  

Kačka určuje počet kouzelných předmětů a pravidla pro jejich používání.  

Až na výše zmíněné živelné vstupy (dotazy a poznámky, které však pro Kačku 

nejsou natolik narušující, aby ovlivnili její způsob konstruování fiktivního světa) Adam a 

Kristýnka většinou respektují hierarchickou nadřazenost Kačky jak v její pozici vypravěče, 

tak ve fiktivní roli neosobního/vnitřního hlasu – přijímají direktivně-exekutivní povahu 

jejího aktérství i s veškerou manipulací. Několik výjimek by bylo možné nalézt v úsecích 

řeči Kristýnky. Kristýnka možná vyjadřuje nesouhlas s vypravěčovým způsobem 

konstruování fiktivního světa tím, že se buď v rámci návrhů na řešení, nebo živelně 

pokouší konstruovat svůj vlastní fiktivní příběh (nebo alespoň jeho útržky): 

„Půjdeme do nebíčka, a koukneme se tam mojí babičkou a ta nám poradí, co bysme 

mohli dělat.“, 

„Babíí! Babíí! Babíí!“, 

„Tak zavoláme mýho dědu a on nám dá bonbony.“, 

„Půjdeme…půjdeme k mí babičce, ta nám poradí.“, 

„…zeptáme se mojí babičky, už jsem to říkala.“. 

S nadsázkou by se dalo říct, že zde dochází ke střetu dvou různých fiktivních světů 

(nebo jejich prvků). V rámci vysoké míry direktivnosti svého aktérství, na tyto intervence 

Kačka buď nereaguje, nebo návrhy (Opice) z pozice vnitřního hlasu uvnitř fiktivního světa 

zamítá, nicméně nakonec vystupuje z fiktivního světa a obrací se přímo na Kristýnku 

(„Přestaň, Kristýnko.“). 

 Vzhledem k velkému věkovému rozdílu mezi hráči-hrdiny je potřeba v analýze 

nahlížet jejich vztah na více úrovních. Jelikož v této hře působí vypravěč velmi 

manipulativně tím, že prakticky sdělí hráčům-hrdinům, co by bylo nejlepší udělat, a 

částečně tak potlačí jejich kreativitu, je problematické posuzovat nadřazenost/podřazenost 

mezi hráč-hrdiny výlučně podle jejich aktivity/pasivity ve volbách. Nicméně, obecně by se 

dalo říci, že většina jejich rozhodnutí je udělána společně na základě společné diskuze 

(i s vypravěčem). Lze tedy usuzovat, že na úrovni aktivity/pasivity ve volbách jsou 

hrdinové Adam-pan Úžasňák a Kristýnka-Opice rovnými partnery ve fiktivním příběhu. 

V několika situacích, v nichž Kristýnka-Opice posílá Adama-pana Úžasňáka vyřešit 

nebezpečnou situaci a riskovat život za oba hrdiny, by se však o symetrii ve vztahu mezi 

nimi dalo pochybovat: 
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(a) Kačka: „(…) Takže jestli je to hodnej, tak máte šanci, ale jestli je to zlej, tak 

jako že…“ 

Kristýnka: „Tak se ho zeptáme…(na Adama) tak se ho běž zeptat!“, 

(b) Kačka: „(…) Byl tam jenom jeden malej. Bohužel zlej obr, ale malej. Ten nespal, 

ten si tam hrál. Co s ním uděláte?“ 

Kristýnka: „Ty tam půjdeš a něco mu řekneš, já uteču.“, 

(c) Kačka: „…vidíte, že tam končí cesta a jsou tam u toho dva obři. (…) No jakoby oni 

jsou to bráchové, akorát jeden hodnej, jeden zlej. Jsou to dvojčata, akorát se 

narodili každej s jinou tou…“ (…) 

Kristýnka: „Tak já už vím, co kdybys šel na obě dvě cesty, a zeptej se jich ‚jste 

hodný‘, a když nejsou, tak je zabiješ, a když budeš mrtvej ty, tak mi to nevadí, 

protože budu ještě já…“. 

 Vně fiktivního světa však asymetrie ve vztahu mezi hráči existuje bez pochyby, 

jelikož souvisí vyšším věkem Adama. Projevuje se to v jeho řeči ke Kristýnce, v níž 

opouští svou fiktivní identitu a fiktivní svět a obrací se přímo na Kristýnku („Tak co, 

Kristýnko, ke kterýmu?“). Snahami vyrovnat věkovou asymetrii tím, že ji vyzývá k volbě, 

se Adam částečně staví do role druhého vypravěče a paradoxně tak zdůrazňuje 

hierarchický vztah ním a Kristýnkou. 

4.4.4 Analýza potěšení ve hře 

 Když se Kristýnka a Adam identifikují se svými „hrdiny“ Opicí a panem 

Úžasňákem mohou si užít celou řadu potěšení, která vyplývají ze způsobu konstruování 

příběhu Kačkou-vypravěčem (potěšení z výsledků spisovatelsko-scénáristické tvorby 

hráče-vypravěč). Celková detektivní povahy fiktivního příběhu nabízí hráčům-hrdinům po 

celou dobu putování příjemné vzrušení z nejistoty a napětí, zda se jim nakonec podaří 

dosáhnout cíle (nalézt koně). Zdroje této nejistoty a napětí lze vidět mj. ve střídání 

úspěchu a neúspěchu (tj. ve střídání epizod hrozeb odvrácených a realizovaných) jejich 

snažení – např. pomoc detektiva hrdiny posune blíže k nalezení koně, a naopak spící obr je 

od nalezení „vzdaluje“ neboť nutí hrdiny volit nebezpečnější cestu a strachovat se o vlastní 

život. Dalším zdrojem vzrušujícího napětí může být často nejistá povaha a záměry 

(přátelskost/nepřátelskost) nehrdinských postav, jež hrdinové na své cestě potkávají a které 

se odhalí až v momentě, kdy se pan Úžasňák a Opice rozhodnou (risknou) vstoupit s ne-

hrdiny do interakce (detektiv, cizinec a pánové v kloboucích jako potenciální zloději koní, 
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obři). Když zjistí, jak získávat kouzelné předměty, hráči-hrdinové si rovněž mohou 

užívat to, že když svými schopnosti nebudou stačit na nouzi nejvyšší, mohou se vždy díky 

špendlíkům obrátit na čaroděje – dokud mají špendlíky, mohou se těšit z jistoty „poslední 

záchrany“. S kouzelnými předměty však také souvisí úzkost z jejich možného vyčerpání, 

která může pro hráče-hrdiny vzrušující při představě, jaké by to bylo, když by byli 

odkázáni sami na sebe (možná, že odmítání Kristýnky použít kouzelné předměty by 

mohlo v sobě obsahovat jak strach z jejich vyčerpání, tak ale i jakési „testování“, zda je 

situace zvládnutelná i bez kouzelných předmětů, z čehož se pak, v případě že je, lze také 

těšit). 

 Další potěšení, která si hráči-hrdinové mohou díky identifikaci se svými „hrdiny“ 

užívat, se generují v jejich interakci s hráčem-vypravěčem, ale i mezi nimi samotnými. Pro 

hráče-hrdiny může být příjemné, že pan Úžasňák a Opice mají na své cestě tzv. jeden 

druhého – zvláště Kristýnka-Opice si může užívat že má v panu Úžasňákovi s sebou 

silného ochránce („Tak já už vím, co kdybys šel na obě dvě cesty, a zeptej se jich ‚jste 

hodný‘, a když nejsou, tak je zabiješ, a když budeš mrtvej ty, tak mi to nevadí, protože budu 

ještě já…“). Mohou také společně prodiskutovat situaci předtím, než realizují nějaké 

řešení.  

 V interakci s hráčem-vypravěčem může být pro hráče-hrdiny příjemné, že se na něj 

vždy mohou obrátit v nejistotě a bude na ně reagováno (tj. potěšení z dostupnosti 

vypravěče-vnitřního hlasu). Mohou se spolehnout, že je vypravěč-vnitřní hlas obeznámí se 

všemi možnostmi a že budou mít ke každé volbě většinou dostatek informací. Při 

zpracovávání těchto informací v rámci svého aktérství si hráči-hrdinové mohou užívat 

vlastní „detektivní“ aktivitu – uvědomění/shrnutí si faktů, sebereflexi („Myslíte, že je 

hodnej, anebo půjdete zpátky dolu a nebudete mu věřit?“), rozhodování nebo i tipování. 

Tuto kognitivní činnost si hráči-hrdinové mohou však užívat také díky jistotě a bezpečnosti 

aktu volení, Akt volby v této hře v sobě většinou vlastně obsahuje jen malou míru hazardu. 

Hráč-vypravěč totiž obratně navádí (pomocí manipulačních strategii – zpochybňování, 

zamítání, podsouvání řešení) hráče-hrdiny ke „správnému“ řešení. Navíc hráči-hrdinové 

mohou mít z této manipulace nakonec i příjemný pocit, protože to na první pohled vypadá, 

že ke „správnému“ řešení vlastně došli sami. Mohou se tedy těšit z (na první 

pohled) vlastní spisovatelsko-scénáristické tvorby při konstruování fiktivního světa. Hráči-

hrdinové rovněž mohou nalézat potěšení v odměnách za (neplánovanou) pomoc druhému 

(jídlo od policisty, polovina výhry od pánů v kloboucích).  
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 Následující odstavec se věnuje potěšení hráče-vypravěče, která si může užívat díky 

identifikaci se svou rolí neosobního/vnitřního hlasu. Z předchozích rozborů je jasně patrné 

že Kačka-vypravěč si plně užívá svou scénáristicko-spisovatelskou tvorbu, která je hráči-

hrdiny téměř bez výhrad (výše zmíněné intervence Kristýnky) přijímána. Zdroje potěšení 

můžeme nalézt ve dvojí povaze vypravěčova aktérství, díky níž může velmi efektivně 

uplatňovat svou moc a nadřazenost.  

Když se její aktérství pohybuje v modu vnitřního hlasu, může si Kačka užívat 

pozici „ochránce a patrona“, když se (zdánlivě) stará o bezpečí hrdinů (např. tím, že 

zamítne život ohrožující řešení navrhované hrdiny), ale možná ve skutečnosti se těší z 

úlohy „manipulátora“, který (i prostřednictvím „ochranných“ aktivit) hrdiny nenápadně 

řídí, aby naplnili její představy o fiktivním příběhu. V modu neosobního hlasu si Kačka 

může užívat komplikování osudu hrdinů a zvyšování jejich úzkosti prostřednictvím 

náhlých a „krutých“ sdělení, tak nepodobné starajícímu se vnitřnímu hlasu („Špendlíky 

vám najednou zmizeli, nemáte ani jeden po kapsách.“, „Dobře, tak jste zkusili ujet, ale 

v půlce cesty vám ten kůň zkolaboval.“) 

 Čistě vně fiktivního světa lze identifikovat potěšení z grafického ztvárňování 

fiktivního světa (mapy) a fiktivních hrdinů, které si však v této hře užívá vlastně jen 

Kristýnka.  

 

4.5 Nekonečná pohádka: O PRINCEZNĚ KRASOŇOZE A KLETBĚ VE 

STORYBROOKE 

Hrdinové: Shrek, Méďa Pú 

Hráči: Verča-vypravěč/síla z jiného světa (14), Alík-Méďa Pú (15), Áňa-Shrek (14) 

4.5.1 Synopse (příběh z hlediska fiktivních hrdinů) 

 Jednoho dne se dva kamarádi Shrek a Méďa Pú vydali splnit rytířský úkol – 

zachránit princeznu Krasoňohu a upálit jejího věznitele prince Sněhura. Zpráva o jejich 

hrdinském poslání se rychle rozkřikla. Když se o něm doslechl i princ Sněhur, nemeškal a 

nastražil po cestě svého království řadu různých nástrah a překážek. 

 Jako první cestu Shrekovi a Méďovi Pú zatarasil obří tulipán. Přátelé tasili meče, 

aby nestvůrnou květinu rozsekali, ale tulipán se jen ohnul a napřaženou ocel sežral. Shrek 
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se zhluboka nadechl a na tulipán zařval svým děsivým řevem. Květina schlípla a bezmocně 

sebou plácla na zem. Kamarádi ji překročili a pokračovali dál. 

 Došli na rozcestí tří cest – modré, červené a žluté. Shrek velitelsky rozhodl, že 

půjdou po modré, jelikož ta je jeho oblíbená. Cesta je zavedla do velké osamělé říše zvané 

Perníčkov a přátelé si řekli, že si na chvíli odpočinou a najedí se trochy perníku. Méďu Pú 

však záhy přepadla neodbytná obava, že perník může být jedovatý, tak raději nabídl 

Shrekovi ze svých zásob cestovního medu. Měli takový hlad, že jej všechen snědli. 

 Šli dál. Tu se najednou nad lesem ozval jako bouře hlas prince Sněhura, který 

hřímal, že nikdo nesmí vstoupit do jeho říše nebo…! Přátelé se strachy přikrčili a hlavou 

jim probleskla myšlenka obrátit se a na Krasoňohu se vykašlat. Méďa Pú se však rychle 

oklepal, rázně vyrazil vpřed. Tajně miloval krásnou Krasoňohu a nikdy by si neodpustil, že 

ji nechal v nesnázích.  

 Aby nabrali síly, rozhodli se udělat si kratší zastávku v bažinách. Shrek se odešel 

vykoupat v bahně a Méďa Pú si řekl, že zatím nasbírá med, aby měli zase nějaký v zásobě. 

Odpočatí se opět vydali na cestu. Když prošli zákrutem cesty, objevil se před nimi, jako by 

vyrostl ze země, mohutný kamenný hrad. Cesta končila zavřenou brannou. Přátelé se 

rozhodli, že zkusí hrad podlézt. Našli tunel a sestoupili pod hrad. V černočerné tmě si 

nebyli jistí, zda jdou správným směrem. Čas od času se z postranních chodeb ozývaly 

strašidelné zvuky. Přátelé si z nich však nic nedělali – netušili, že Sněhur vypustil do 

podzemních stok mutanty, kteří měli za úkol zlikvidovat ty, kteří pokusí projít pod hradem. 

Ve tmě minuli Shrek a Méďa Pú bezvládné tělo.  

 Náhle tmu prořízlo bílé světlo několika baterek a do ticha zazněly ostré rozkazy. 

Tunelem směrem k našim přátelům pochodovali mírotvůrci, vojáci v bílém 

brnění s puškami v rukou. Shrek a Méďa Pú se otočili a prchali tunelem zpět. Z druhé 

strany se k nim však vzduchem řítili smrtijedi. Co teď? 

 Přátelé si uvědomili, že podlaha tunelu je poměrně měkká, tak začali hrabat díru do 

země jako o život. Chodba se probořila a oba dopadli do druhého patra podzemí. 

Nečekali a rozběhli se chodbou pryč od průlomu. Když se ujistili, že jsou dostatečně 

daleko, zvolnili do kroku. Po chvíli před sebou uslyšeli zpěv a uviděli mihotavé světlo – 

narazili na Sedm trpaslíků, kteří se také před časem vydali zachránit princeznu Krasoňohu. 

Naneštěstí, Shreka ani nenapadlo, že by v trpaslících mohli získat pomocníky, vytrhl 

kudlu, kterou měl za opaskem, a trpaslíky do jednoho pobil. Šli dál, až potkali skupinu 



59 

 

osmi motýlů, ale Shrek stále slepý zuřivostí, jim utrhal křídla. Méďa Pú jen bezmocně 

přihlížel. 

 Konečně před sebou uviděli denní světlo. Když se ale u východu trochu rozkoukali, 

zjistili, že na ně míří pistole mírotvůrců a hůlky smrtijedů…dostali je. Ale naši přátelé se 

nevzdávali, otočili se a pádili zpátky do tunelu. Naštěstí se jim podařilo najít nehlídanou 

cestu a za chvíli byli z hradu pryč. 

 O kus dál po cestě potkali Tři prasátka. Zuřivý Shrek na ně dostal chuť a 

chtěl z nich udělat šunku, ale tentokrát ho Méďa Pú zarazil a rozhodl, že se Prasátek raději 

zeptají, kam mají namířeno. Tři prasátka jim pověděla, že jdou zachránit princeznu 

Krasoňohu! Domluvili se tedy, že půjdou společně.  

 V průběhu cesty si naši dva přátelé všimli, že jedno z prasátek pokradmu vytahuje 

kouzelnou hůlku a chystá se po nich vrhnout kletbu. Než se však stačili přátelé 

vzpamatovat ze zrady, z křoví jako blesk vystřelil šedivý vlk a prasátka zakousl, a začal je 

pojídat. Méďa Pú opatrně sebral hůlku, kterou prasátko upustilo, a se Shrekem spěchali 

pryč od děsivé hostiny, aby na ně vlk také nedostal chuť. 

Po chvíli si Shrek uvědomil, že vyrazili na opačnou stranu a teď nevědí kudy. 

Váhal však je krátce, na protest Médi Pú vytáhl teleportační kouli a mrštil jí o zem. V tu 

ránu se oba ocitli na duze. Teď měli nádherný výhled – pod sebou spatřili město a 

Sněhurův hrad a…stáda jednorožců! Přátelé se sklouzli po duze dolů, přivolali si jednoho 

jednorožce a cválali k hradu, kde byla uvězněná Krasoňoha. Cestou se k nim připojila 

Hermiona, která také chtěla princeznu zachránit.  

Když vjeli do města, zastavil je dav lidí, který se táhl až k hlavnímu náměstí. Všude 

se vytrubovalo, že za okamžik se bude konat poprava princezny Krasoňohy, která si 

dovolila odmítnout prince Sněhura za manžela. Také se šuškalo, že princeznina skutečná 

láska patří jakémusi Shrekovi. V obou přátelích hrklo, v každém zvlášť. Méďu Pú 

bodlo u srdce, že jeho tajná láska miluje jeho společníka. A Shrek cítil velký zmatek, 

protože už dlouho byl zakoukán do Médi Pú.  

Avšak na city nezbýval čas, protože je již dav dostrkal na náměstí, kde princ 

Sněhura vynášel smrtelný ortel. Museli rychle jednat. Protlačili se až těsně k popravčímu 

lešení a Shrek hlasitě vykřikl na Sněhura: „Hele, támhle letí pták.“. Sněhura bláhově 

vzhlédl k obloze a naši přátelé vskočili na lešení. Začala rvačka. Sněhur vytrhl svůj meč 

z pochvy a rozmáchl se obrovskou silou. Méďa Pú bleskově tasil hůlku, namířil na 

prince…a vrazil mu ji do oka! Mezitím kat se široce rozkročil nad princeznou 
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Krasoňohou a zvedl meč, aby princezně srazil hlavu. Shrek si zoufale prohledával kapsy, 

aby našel něco, čím by kata zastavil. Objevil houbu, kterou sebral předtím v lese. Povšiml 

si podivné modré barvy na jejím povrchu a došlo mu, že jsou to rozemletí Šmoulové, v tu 

chvíli dostal nápad: „Ježiš, to bude dobrý, musíme přivolat Gargamela!“, a s těmi slovy 

mrštil houbu po katovi, který ji překvapeně chytil. Z davu vyskočil Gargamel a vrhl se na 

kata, aby mu houbu sebral. Shrek a Méďa Pú měli dost času, aby popadli princeznu a dali 

se na útěk. 

Po chvíli ale Krasoňoha začala protestovat, že nemůže běžet dál, protože její pěkné 

nohy jsou předurčeny k něčemu lepšímu než běhání. Shrek ji tedy vzal do náruče a utíkali 

dál. Krasoňoha však pokračovala ve stížnostech, že ji zachraňují nějaký smradlavouch a 

žlutý medvěd. 

Běželi a běželi, když v tom se srazili s Harry Potterem. Harry nárazem omdlel a 

přátelé neváhali a rychle mu zabavili jeho famfrpálové koště. Nasedli a vznesli se do 

vzduchu.  

Kolem nich svištěl vítr, když tu náhle Méďovi Pú uklouzla ruka a on z koštěte 

spadl. Krasoňoha křikla na Shreka: „Poletíme dál! Budeme žít spolu šťastně!“, ale Shrek 

řekl: „Nemůžu, musíme ho zachránit!“. Zničehonic se pod nimi objevil duch Finnicka a 

mrštil svým trojzubcem po padajím Púovi. Medvídka náraz odmrštil zpět na koště. Shrek 

se na něj zamilovaně podíval a Pú jeho pohled opětoval! Krasoňoha samou žárlivostí 

zezelenala a zaječela: „To by stačilo!“. Načež vyšoupla oba přátele s koštěte a zmizela za 

obzorem. 

Shrek s Medvídkem Pú padali a padali. Náhle se kolem nich mihnul černý stín a 

vzápětí je v jejich pádu zachytila dračice Bezzubka. Přátelé si oddechli a nechali se unášet 

na jejím hřbetě. Bezzubka mířila ke svému domečku ve městě Storybrooke. Z výšky 

přátelé spatřili, že se na Storybrooke valí zlá kletba. Bezzubka přistála, ale než se Shrek 

s Méďou Pú stačili rozhodnout, co udělají, kletba se přes ně převalila, a oni v tu ránu 

zapomněli na všechny starosti a… usnuli.  

Shrek ani Méďa Pú netušili, jak dlouho spali. Když se ale probudili a pohlédli na 

sebe a oba si uvědomili, že jsou spolu dost dlouho a mají se rádi tak moc, že by se mohli 

vzít. Jelikož ale byli stále omámeni kouzelným spánkem, řekli si „ano“ a políbili se. V tu 

ránu se Shrek a Méďa Pú začali přeměňovat do svých pravých podob! Méďa Pú byl ve 

skutečnosti princezna Krasoňoha a ze Shreka vyrostl statný princ Sněhur! Navíc Shrekova 
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stará houba, kterou stihl ještě sebrat katovi před útěkem z paláce, měla za chvíli porodit 

malá šmouláčata. 

Krasoňoha a Sněhur však docela zapomněli na nebezpečného Gargamela, který měl 

na šmouly stále spadeno. Zničehonic se tam objevil a jejich čerstvě narozená šmouláčata 

zabil. Mladý pár šílel žalem a v zoufalství povolal na pomoc sílu z jiného světa. Ve 

vražedném tanci, cizí moc podřízla Gargamela a pak se vrhla i na Krasoňohu a Sněhura. 

Prosekla jim hrdla…ale co to? Iluze zmizela, a tam kde, předtím stála princezna Krasoňoha 

se potácel Méďa Pú a ze Sněhura se stal opět Shrek. Možná síla kletby nad Storybrookem 

si pohrála s představivostí obou společníků. Bylo třeba ji jednou provždy zlomit! 

K zahnání kletby potřebovali Shrek a Méďa Pú tři ingredience – dračí zub, 

Šmoulu a květák. Méďa Pú rozhodl, že jako první seženou květák, který mohou najít buď 

na zahradě u babičky, nebo v Dračí hoře. Připadalo jim bezpečnější hledat květák na 

babiččině zahrádce. Když k ní ale přišli, zjistili, že na zahradu dopadl meteorit, takže po ní 

zůstal jen velký kráter.  

Urychleně se tedy vydali do Dračí hory. Vešli do sluje a uprostřed spatřili spícího 

draka. Naneštěstí zbrklého Méďu Pú však nenapadlo nic lepšího než do draka šťouchnout a 

zeptat se: „Dobrý den, pane draku, nemáte náhodou květák?“. Drak se nejprve rozlítil, ale 

pak, když uviděl kulatého Méďu, napadlo ho, že by si mohl zpestřit jídelníček. Popadl Púa 

a už, už si ho strkal do pusy, když do jeskyně vběhl pes Fík a začal drakovi mu domlouvat. 

Drak s Fíkem byli zřejmě dobrými přáteli, protože obluda nejen že Méďu pustila, ale 

dokonce jim věnovala květák ze svých zásob.  

Už se chystali odejít hledat zbylé ingredience, když v tom jim došlo, že jednu mají 

přece na dosah ruky! Jak ale získat dračí zub, aniž by přitom nebyli sežráni. Rozhodli se 

draka uspat. Jakmile netvor zachrápal, Méďa Pú zavolal doktora Who, který drakovi 

zručně a naprosto bezbolestně vytrhl jeden tesák.  

Přátelům již chyběla jen poslední ingredience – Šmoula. Potřebovali najít Šmoulí 

vesnici. Ale kde ji hledat? Ani Gargamel ji v hlubokém stále nenašel! Napadlo je, že by se 

mohli zeptat Kukyho, který zná les jako své boty. Kuky jim půjčil mapu a Shrek s Méďou 

Pú zjistili, že Šmoulí vesnička se nachází v Černém lese.  

Přátelé se tedy vydali po pěšině do Černého lesa, cestou pod korunami stromů si 

prozpěvovali „Šmoulí sen“. Náhle se před nimi v trávě mihlo něco modrého a na pěšině 

stojí Šmoulinka. Shrek se usmál a přátelsky řekl: „Chci vás zabít do vývaru.“. Na to 

Šmoulinka leknutím vypískla a dala se na útěk. A Shrek s Méďou Pú za ní.  



62 

 

Vřítili se do vesničky a Šmoulové se rozprchli na všechny strany. Museli vymyslet, 

jak je pochytat. Šmoulů bylo sice hodně, ale za to byli malincí a hbití, takže chytit je jen 

tak do ruky se nedalo. Lapili jen jednoho pomalého a neopatrného, ale na kouzelný vývar 

to bylo stále málo. Rozhodli se, že zkusí Šmouly chytit pomocí lepidla. Pomazali všechny 

cestičky a pěšinky lepidlem a zanedlouho už našli pár chycených nešťastníků. Když je ale 

chtěli posbírat, nešlo to, protože lepidlo zatím ztuhlo na kámen. Méďa Pú zahanbeně 

navrhl, že by je mohli prostě utrhnout bez nožiček. Shrek okamžitě souhlasil a bez výčitek 

Šmoulům ufiknul nohy. 

Nyní konečně měli všechny přísady a začali vyrábět kouzelnou polévku ke zlomení 

kletby. Nad pahorek, na němž Shrek s Méďou Pú připravovali vývar, najednou přilétl 

Superman s Batmanem, a začali svádět zápas na život a na smrt. Po chvíli je nahradil Iron 

Man a Kapitán Amerika. Přátelé však narušeně vařili dál. 

Tu náhle se k obloze zvedl obrovský černý stín a letěl směrem k pahorku. Přátelé 

vzhlédli od vaření a s úděsem zjistili, že tentokrát se na ně nežene nějaký přelud, ale 

poznali draka z hory, od kterého získali květák a, bez jeho vědomí, i zub. Nicméně drak, 

zřejmě také pod vlivem mocné kletby, se rozzuřeně domníval, že darovaný květák je jeho 

vejce. Shrek a Méďa Pú vyskočili od vaření a pustili se s netvorem do boje. Když konečně 

draka udolali, vrátili se k hrnci. Polévka se mezitím dovařila a Shrek s Méďou Pú s její 

pomocí prolomili kletbu nad městem Storybrookem. 

4.5.2 Analýza příběhů fiktivních hrdinů ve fiktivním světě 

 Jak částečně napovídá název O princezně Krasoňoze a kletbě ve Storybrooke 

pohádka sestává ze dvou větších dějových celků. Z důvodu celkově velkého rozsahu 

synopse a odlišného cíle aktivity hrdinů Médi Pú a Shreka v jejich rámci, jsou tyto dva 

celky analyzovány zvlášť. První část příběhu pojednává o záchraně princezny Krasoňohy a 

je rozdělena na 23 epizod různých typů hrozeb, ve druhé části, tvořenou 9 epizodami, 

bojují hrdinové proti kletbě ve Storybrooke.  

 

Část první 

Příběh začíná výchozím stavem aktivity hrdinů Shreka a Médi Pú, kteří se vydávají 

na cestu s konkrétním posláním – zachránit princeznu Krasoňohu a upálit prince Sněhura. 

Následný soupis představuje rozdělení příběhu do 24 epizod, podle toho, jakému typu 

hrozby musejí hrdinové v dané situaci čelit: 



63 

 

 1) nástrahy na cestě do Sněhurova království – hrozba potenciální (I. úroveň), 

2) boj s tulipány – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil/ (III. úroveň), 

3) rozcestí tří cest – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil/ (III. úroveň), 

4) ohrožení otravou perníkem – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních prostředků/ 

(III. úroveň), 

5) snědení veškerých zásob medu – hrozba potenciální (I. úroveň), 

6) Sněhurovo varování – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil/ (III. úroveň), 

7) hrad stojící v cestě – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil/ (III. úroveň), 

8) putování tunelem, mutanti a mrtvé tělo – hrozba potenciální (I. úroveň), 

9) útěk před mírotvůrci a smrtijedy – hrozba realizovaná (II. úroveň),  

10) setkání se Sedmi trpaslíky a osmi motýly – hrozba odvrácená /s pomocí 

vlastních sil/ (III. úroveň), 

11) útěk před mírotvůrci a smrtijedy – hrozba realizovaná (II. úroveň), 

12) setkání se Třemi prasátky – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil/ 

(III. úroveň), 

13) zrada Třech prasátek – hrozba odvrácená /s pomocí ne-hrdinských aktérů/ 

(III. úroveň), 

14) ztráta směru, teleportování na duhu – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních 

prostředků – kouzelných/ (III. úroveň), 

 15) poprava Krasoňohy – hrozba potenciální (I. úroveň), 

16) boj se Sněhurem a katem, únos Krasoňohy – hrozba odvrácená /s pomocí 

vlastních sil, prostředků a ne-hrdinských aktérů/ (III. úroveň), 

17) reptání Krasoňohy – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil/ (III. úroveň), 

18) srážka s Harry Potterem a krádež koštěte – hrozba odvrácená /s pomocí 

vlastních sil/ (III. úroveň), 

19) pád hrdiny z koštěte – hrozba odvrácena /s pomocí ne-hrdinských aktérů/ 

(III. úroveň), 

20) vystrčení hrdinů z koštěte a odlet Krasoňohy – hrozba odvrácena /s pomocí ne-

hrdinských aktérů/ (III. úroveň), 

21) přílet do Storybrooku a útok kletby (usnutí) – hrozba realizovaná (II. úroveň), 

22) proměna na Krasoňohu a Sněhura (vliv kletby) – hrozba realizovaná 

(I. úroveň), 
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23) zabití šmouláčat Gargamelem, povolání síly z jiného světa (vypravěče) – 

hrozba realizovaná (I. úroveň), hrozba eliminovaná (IV. úroveň), 

24) proměna na Méďu Pú a Shreka (zrušení účinku kletby) – hrozba odvrácená 

/s pomocí ne-hrdinských aktérů/ (III. úroveň). 

Z důvodu velkého počtu epizod, je bližší popis hrozeb organizován podle jejich 

typu. V příběhu je šest epizod hrozeb potenciálních (I. úroveň). Epizoda 1) naznačuje že 

putování bude mít dobrodružný charakter („…Takže jdou teda zachránit tu Krasoňohu, ale 

ten Sněhura tam dal různý nástrahy…“). Hrozby potenciální v epizodách 5) (vyčerpání 

zásob medu) a 8) (mrtvé tělo a podezřelé zvuky ve tmě tunelu) působí nedějově, jejich 

funkcí je pravděpodobně pouze zvyšovat napětí. Naopak epizoda 15), v níž se hrdinové 

doslechnou, že princezna Krasoňoha má být popravena, kromě zvyšování napětí, zároveň 

předjímá dění v další příběhové sekvenci (hrdinové jsou donuceni k rychlé akci, bez 

jakéhokoli plánování záchrany – „Takže co teď uděláte?“). Hrozba 

potenciální v epizodách 22) a 23) je vyjádřením tragičnosti osudu hrdinů, kteří jsou 

paralyzováni jejím projevem. V epizodě 22) mají hrdinové pod vlivem kletby 

iluzi o změně svých identit (polibkem z Médi Pú na Krasoňohu a ze Shreka na Sněhura). 

V epizodě 23), která je poslední v rámci první části příběhu, se hrozba potenciální 

vyskytuje společně s hrozbou eliminovanou – Gargamel zabíjí šmouláčata a hrdinové 

nemají možnost nijak reagovat. Hrozba Gargamela je však vzápětí trvale eliminována 

přivoláním ne-hrdinského aktéra (síly z jiného světa-vypravěče). 

Hrozba realizovaná (II. úroveň) se objevuje ve třech epizodách. V epizodách 9) a 

11) hrozba zatčení/zabití mírotvůrci a smrtijedy donutí hrdiny reagovat útěkem. V epizodě 

21) se hrozba (kletba) realizuje (ztráta paměti a usnutí), když se hrdinové rozhodnou 

vstoupit do města Storybrooke.  

Hrozba odvrácená (III. úroveň) se v příběhu vyskytuje nejhojněji, konkrétně ve 

čtrnácti epizodách. Hrdinové hrozbu odvrací buď vlastní vlastními schopnostmi:  

epizoda 2) – masožravý tulipán – poražení tulipánu řevem, 

epizoda 3) – rozcestí tří cest – rozhodnutí vydat se po modré cestě,  

epizoda 6) – Sněhurovo varování – získání síly k pokračování z lásky 

epizoda 7) – hrad v cestě – rozhodnutí podlézt hrad,  

epizoda 10) – srážka s Harry Potterem – zabavení famfrpálového koštěte, 

epizoda 12) – setkání se Třemi prasátky – rozhodnutí spojit síly,  

epizoda 17) – neschopnost Krasoňohy útěku – nesení Krasoňohy, 
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nebo prostředky, kterými disponují:  

epizoda 4) – hlad a potenciální otrava perníkem – snědení medu, 

epizoda 14) – ztráta směru – rozhodnutí použít teleportační kouli. 

Na pomoc hrdinům rovněž přicházejí i ne-hrdinští aktéři: 

epizoda 3) – zrada Tří prasátek – útok vlka na prasátka, 

epizoda 19) – pád hrdiny Médi Pú z koštěte – záchrana Finnickem, 

epizoda 20) – vystrčení hrdinů z koštěte – záchrana Bezzubkou, 

epizoda 24) – iluze hrdinů o změně identity – sejmutí iluze silou z jiného světa. 

Jelikož ne-hrdinští aktéři nejsou nikdy hrdiny přímo přivoláni a objevují se až ve 

chvíli naprosté nouze (prasátko se chystá seslat kletbu, hrdinové padají z koštěte), můžeme 

je považovat za další z vypravěčových metod zvyšování/uvolňování napětí. Výjimkou je 

vrchol příběhu, kdy si hrdinové přivolávají na pomoc ne-hrdinskou postavu vyšší moc, 

vypravěče samotného (i přesto, však povolání vyšší moci je opět aktérstvím jen hráče-

vypravěče, který takto hráčům-hrdinům vypráví vlastně sám o sobě). 

V epizodě 16) narážíme na situaci, v níž se všechny tři výše zmíněné aspekty 

kombinují. Hrdinové odvrací paralelně dvě hrozby (zabití Sněhurem a setnutí princezny 

Krasoňohy katem) jednak pomocí vlastních schopností (rozhodnutí odvést pozornost 

Sněhura křikem: „Hele, támhle letí pták.“), jednak vlastními prostředky (vražení hůlku do 

Sněhurovi do oka), z nichž jeden zapříčiní příchod a pomoc ne-hrdinské postavy (hození 

houby s rozemletými Šmouly na kata zapříčiní příchod a pomoc Gargamela).  

Za krátkou zmínku stojí jev, který se vyskytuje v epizodě 18). Hrdinové se 

setkávají s ne-hrdinskými aktéry (Sedm trpaslíků, osm motýlů) kteří objektivně (tj. podle 

vypravěče) nepředstavují žádnou hrozbu, ba dokonce mohou být nápomocní, i přesto se 

však hrdinové (Shrek) rozhodnou pomoc nepřijmout, a dokonce ne-hrdinské aktéry 

zlikvidovat. Marandovi ve svém konceptu úrovní hrozeb, tento jev nijak neošetřují. Možná 

by se dalo považovat jej za hrozbu odvrácenou – potenciální hrozba, kterou možná 

subjektivně hrdinové pociťují z ne-hrdinských aktérů, je odvrácena „preventivním 

úderem“. 

 Jak již bylo zmíněno, v příběhu byla identifikována jediná epizoda povahy hrozby 

eliminované (IV. úroveň). Jde o epizodu 23), v níž síla z jiného světa trvale zbavuje Méďu 

Pú a Shreka hrozby Gargamela.  

 Kromě hrozeb, které se manifestují v rámci jednotlivých epizod, lze identifikovat i 

několik hrozeb, které se táhnou napříč celým příběhem. Lze říci, že část první je jako celek 
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povahy hrozby odvrácené (III. úroveň). Hrdinové sice dosahují cíle svého putování – 

osvobodí princeznu Krasoňohu – svou aktivitou však hrozbu (prince Sněhura) pouze 

odvrací (Sněhur může dál Krasoňohu pronásledovat). Aby se dalo mluvit o hrozbě 

eliminované, museli by hrdinové např. zabít Sněhura, oženit se s princeznou a stát se 

vládci. Zmiňme rovněž závěr příběhu (epizody 21–24), z něhož vlastně vyplývá hrozba 

potenciální (I. úroveň) – hrdinové se sice vymanili z vlivu kletby, ale ona sama je stále 

nezlomena a může znovu zaútočit. Tento konečný stav by mohl být oním „cliffhangerem“ 

pro druhou část příběhu.  

 

Část druhá 

 Děj druhé části opět začíná opět záměrnou aktivitou hrdinů, která je reakcí na 

konečný stav části první, tj. kletba visící nad městem Storybrooke, a jejímž cílem je získání 

potřebných ingrediencí (květák, dračí zub, Šmoula) k zahnání kletby. Hrozby, s nimiž se 

hrdinové během svého úkolu potýkali, jsou uspořádány do 9 epizod: 

1) hledání květáku (ingredience) na zahrádce u babičky – hrozba realizovaná 

(II. úroveň), 

2) získání květáku od draka – hrozba odvrácená /s pomocí ne-hrdinských aktérů/ 

(III. úroveň), 

3) získání dračího zubu (ingredience) od draka – hrozba odvrácena /s pomocí 

vlastních sil, nehrdinských aktérů/ (III. úroveň), 

4) hledání šmoulí vesnice – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil, prostředků, 

ne-hrdinských aktérů/ (III. úroveň), 

 5) setkání se Šmoulinkou – hrozba realizovaná (II. úroveň), 

6) chytání Šmoulů – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil a prostředků/ 

(III. úroveň), 

7) vaření vývaru, souboje superhrdinů (běsnění kletby) – hrozba potenciální 

(I. úroveň), 

8) boj s drakem – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil/ (III. úroveň), 

9) zlomení kletby nad Storybrookem – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil a 

prostředků/ (III. úroveň). 

 Podrobnější rozbor je opět uspořádán dle typů hrozeb projevujících se 

v jednotlivých epizodách. Povahy hrozby potenciální (I. úroveň) je nejspíše epizoda 7) –

nad pahorkem, na kterém hrdinové připravují vývar ke zlomení kletby, spolu zápasí různí 
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ne-hrdinští aktéři a existuje možnost, že hrdinové budou do bojů vtaženi a dosažení jejich 

cíle (zlomení kletby) tak bude ohroženo. 

 Dále lze v druhé části identifikovat dvě epizody povahy hrozby realizované 

(II. úroveň). V epizodě 1) hrdinové volí možnost hledat jednu z ingrediencí (květák) na 

zahrádce u babičky. Tato volba je však chybná (zahrádka zničena meteoritem), hrdinové 

jsou nuceni využít druhou možnost (pravděpodobně riskantnější – Dračí hora). Hrozba se 

realizuje také v epizodě 5) – hrdinové mají na dosah jednu z ingrediencí (Šmoulinku), 

kterou však svou aktivitou ztrácí (po sdělení „Chci vás zabít.“, Šmoulinka prchne). 

 Nejvíce je opět epizod hrozeb odvrácených (III. úroveň). Hrdinové odvrací hrozbu 

vlastními schopnostmi (poražení draka) vlastními prostředky (lepidlo, mapa, vývar), nebo 

za pomoci ne-hrdinských aktérů povolaných (doktor Who, Kuky) i „náhodných“ (pes Fík).  

 Druhá část jako celek končí opět na III. úrovni – hrdinové odvrátili hrozbu (zlomili 

kletbu), nicméně, konec děje nenasvědčuje tomu, že by se hrozba nemohla opět vrátit 

(hrdinové nijak nezajistili, že kletba znovu neudeří). 

 Kromě epizodických hrozeb lze napříč příběhem identifikovat hrozbu potenciální 

(I. úroveň), která trvá vlastně již od konce první části – po celou dobu, během níž hrdinové 

shání ingredience ke zlomení kletby, stále existuje možnost, že kletba znovu zaútočí. Jako 

celek je část druhá povahy hrozby odvrácené (III. úroveň) – kletba byla sice zlomena, ale 

nedošlo k žádné změně okolností, která by zajistila, že se znovu v budoucnu neprojeví. 

  

Na závěr jsou ještě krátce popsána některá méně nápadná zjištění z analýzy příběhu 

O princezně Krasoňoze a kletbě ve Storybrooke. První zjištění se týká rozboru epizod 

hrozeb odvrácených. Prvek rozhodování jako součást aktu odvracení hrozby, který jsme 

mohli dobře sledovat u pohádky O ztraceném koni a obrech, lze identifikovat i v tomto 

příběhu. Díky němu můžeme odvracení hrozby nahlížet jako víceúrovňový proces. 

V základní variantě hrdinové svým rozhodnutím přímo odvrací hrozbu, např.: 

epizoda 3) (část první) – rozcestí tří cest – rozhodnutí vydat se po modré cestě,  

epizoda 7) (část první) – hrad v cestě – rozhodnutí podlézt hrad. 

Nebo se hrdinové rozhodnou povolat ne-hrdinské aktéry/použít vlastní materiální 

prostředky, s jejichž pomocí pak hrozbu odvrátí, např.: 

epizoda 14) (část první) – ztráta směru – rozhodnutí použít teleportační kouli. 

epizoda 3) (druhá část) – získávání zubu od spícího draka – rozhodnutí zavolat na 

pomoc doktora Who. 
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V nejsložitější variantě se hrdinové rozhodnou použít materiální prostředek, jehož 

prostřednictvím povolají ne-hrdinského aktéra (nebo naopak), který pomůže hrozbu 

odvrátit, např.: 

epizoda 16) (část první) – boj s katem – rozhodnutí použít houbu a poštvat 

Gargamela na kata, 

epizoda 4) (druhá část) – hledání šmoulí vesnice – rozhodnutí zeptat se na cestu 

Kukyho, který poskytne mapu lesa. 

Poslední poznámka patří aspektu vztahového pozadí hrdinských i ne-hrdinských 

aktérů příběhu, který je v rámci tohoto vzorku Nekonečných pohádek ojedinělý. V šesté 

epizodě dojde k odhalení tajné lásky hrdiny Médi Pú k princezně Krasoňoze. Princeznu 

Krasoňohu si bohužel chce vzít za ženu princ Sněhur. Princezna jej však odmítá, protože, 

jak se dozvídáme v patnácté epizodě, miluje hrdinu Shreka. Milostný trojúhelník uzavírá 

právě Shrek, který miluje svého společníka Méďu Pú. Dá se usuzovat, že zařazení 

milostných vztahů do fiktivního příběhu by mohlo být relevantní vzhledem k vývojovému 

období rané adolescence, kterým si hráčky aktuálně procházejí.  

4.5.3 Analýza interakce mezi hráči 

Z hlediska modalit interakce 

Stejně jako u mladších dívek, tak i v této skupině začíná interakce vně fiktivního 

vyjednáváním rolí, v nichž jsou hráči ochotni do fiktivního světa vstoupit. Verča-vypravěč 

ve svém aktérství střídá pozici vypravěče vně fiktivního světa a vypravěče uvnitř fiktivního 

světa. Když je vypravěčem vně fiktivního světa, ve své řeči mluví o hrdinech, ve třetí 

osobě („Takže Shrek a Méďa Pú mají jeden úkol, a to zachránit princeznu Krasoňohu a 

upálit prince Sněhura.“), zatímco uvnitř fiktivního světa mluví přímo k hrdinům, v druhé 

osobě („Našli jste tunel a vlezli jste pod hrad…“). Přechody mezi těmito pozicemi (mezi 

světy) někdy proběhnou v rámci jediné věty, např.: „Takže eee…jelikož máte hlad 

(aktérství uvnitř fiktivního světa), tak Méďa Pú nabídne (aktérství vně fiktivního světa), že 

se podělíte o váš med (aktérství uvnitř fiktivního světa).“ 

V rámci fiktivního světa můžeme pozorovat dva mody vypravěčova aktérství 

konstrukce fiktivního světa a příběhu hrdinů. Většinou má Verčino aktérství světa povahu 

neosobního hlasu, osudu, který v rámci monopolní interakce vypráví hráčům-hrdinům 

jejich příběh. Čas od času změní povahu interakce z monopolní na polypolní, když hrdiny 

přizve, aby se podíleli na aktérství konstrukce. Co se týče charakteru těchto výzev, o něco 
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málo převažují výzvy k volbě z možností, které mají buď charakter výběru z variant konání 

(„A teď máte možnost přelítnout ten hrad nebo ho podlízt.“) nebo charakter „ano-ne, 

konat-nekonat“ („…chcete nebo nechcete pomocníky?“). Verča-vypravěč však hojně 

využívá i otevřené výzvy („Co uděláte?“, „Na co se zeptáte?“, „…kde vezmete pudr nebo 

prášek?“, „Jak to uděláte?“). 

V druhém modu se Verča-vypravěč nachází vlastně jen velmi krátce, když v reakci 

na vlastní aktérství konstrukce v roli neosobního hlasu (vyprávění o hrozbě Gargamela) 

sama sebe zhmotní ve fiktivním světě („Vy jste smutný, proto si zavoláte na pomoc…mě!). 

Když Verča-síla z jiného světa sestoupí z okraje do centra dění fiktivního světa („Já 

Gargamela zabiju, podříznu ho, pak podříznu i tebe a tebe…“), získává její aktérství 

konstrukce stejnou povahu jako aktérství hráčů-hrdinů. 

Podívejme se nyní na aktérství hráčů-hrdinů. Když jsou Alík-Méďa-Pú a Áňa-

Shrek přizvání k aktérské interakce, lze si u nich občas všimnout odlišné míry ponoření do 

fiktivního světa. Zatímco Alík-Méďa Pú zůstává ve svém aktérství ve fiktivním světě, Áně 

jako by se občas nedařilo identifikovat se svým hrdinou Shrekem a plně se tak ponořit do 

fiktivního světa. Lze to zachytit v některých úsecích řeči Áni, kdy nemluví za sebe, ale o 

sobě. Její aktérství není zobrazeno činoherně z 1. první osoby, nýbrž popisně pomocí 

3. osoby („Shrek totiž má za opaskem kudly, takže teď je vytáhne…“, „Shrek má v kapse 

teleportační kouli, takže jí mrskne vo zem a…“, „A Shrek řekne: ‚Prdíme na něj, letíme 

dál!‘“).  

Kromě výzev vypravěče k polypolní interakci, užívají si hráči velmi hojně 

svévolnou demonopolizaci interakce, v rámci živelných vstupů, kterými většinou reagují 

na vypravěčovo aktérství konstrukce fiktivního světa. Ve většině případů zůstává 

demonopolizace interakce v rámci fiktivního světa. Hráči-hrdinové jednak požadují 

informace, vysvětlení příběhu (popř. dotazem vyjadřují údiv): 

„Co mám dělat?“, 

 „A ta hůlka? Co je s tou hůlkou?“, 

„Ty prasata?“, 

(„Cože, Finýka?“), 

jednak mají poznámky k příběhu, jejichž prostřednictvím buď aktérství vypravěče doplňují 

nebo se občas snaží převzít iniciativu ve vyprávění: 

(a) Verča: „To už nejde, protože tam čekaj…“ 

Alík: „Pavouci“, 
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(b) Verča: „No a vy furt padáta, padáte a najednou vás chytí…“ 

Áňa: „Bezzubka, Bezzubka!“, 

(c) Verča: „...tím pádem jste měli dost času zachránit Sněhurčiny pěkný nohy.“  

Áňa: „Počkat…. a najednou…najednou přišel… ‚Počkat to je můj starý dobrý 

přítel Gargamel‘“, 

(d) Verča: „(…) Jenže najednou Méďa Pú spadl, protože nemá ty prsty…“ 

Áňa: „…a Shrek řekne: ‚Prdíme na něj, letíme dál!‘“. 

Dále pak také vyjadřují námitky a nesouhlas:  

„Ne, rozhodně nic neřekla.“, 

„Nee! Na duhu nee!“, 

„To je prostě to, že chceš, abych si vybrala to horší, vyberu si to lepší a ty navážeš 

na to horší.“, 

„Ale my ho obejdem.“. 

Za případy, kdy živelné vstupy jednorázově posunou interakci nebo se již odehrávají vně 

fiktivního světa, lze pak považovat samostatnou kategorii pobídek hráčů, které mají 

vypravěče vrátit do jeho role neosobního hlasu či jen znovu nastartovat jeho aktérství 

konstrukce: 

 „No vyprávěj.“, 

 „No říkej.“, 

 „Já vnímám, tak mluv!“. 

Rovněž ale několik případů požadování vysvětlení, přidávání poznámek a vznášení 

námitek posouvá interakci na krátko mimo fiktivní svět: 

(a) Alík (v reakci na setkání s tělem mrtvého Finnicka): „Co to teda je?“  

Verča: „Ty to neznáš?“ (…), 

(b) Alík: „Proč oni maj tak hezkej příběh,a my máme takovej divnej.“ (…) 

Verča: „Nemaj Krasoňohu.“, 

(c) Áňa: „Oni maj takovej blbej příběh. Maj tam Tlachapouda nějakýho… (…) 

Verča: „Ale vy jste mluvili. Helča (vypravěč u druhé skupiny) se furt jenom ptá, co 

maj dělat.“, 

(d) Áňa: „Ona vybírala dvakrát!“ 

Verča: „Ne, ty!“ (…). 

Když hráči-hrdinové nastolují polypolní povahu interakce, je na ně uvnitř fiktivního světa 

reagováno (zodpovězením dotazu, přitakávání poznámkám, vyhovění/odmítnutí námitky), 
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anebo jsou Verčou-vypravěčem ignorováni (Alík: „Cože, Fynýka?“, Verča: „…takže 

stejně jdete dál“). 

 Ve hře můžeme odhalit několik momentů, v nichž hráči v interakci vystoupili z 

fiktivního světa záměrně. V prvním případě je výstup hráče-hrdiny z fiktivního světa i hry 

samotné reakcí na vnější vyrušení (Áňa: „Počkej, volá mi mamka.“, Verča: „Tak se zeptaj 

mamky, co máš udělat…“). Dále k záměrnému opuštění fiktivního světa dochází v situaci, 

kdy si hráč-vypravěč uvědomí, že opomíjí pravidla hry („…jo vy se máte rozhodovat…“). 

Třetím případem výstupu je napomínání nesoustředěných hráčů-hrdinů a obnovování 

nadřazenosti hráče-vypravěče („…musíte vnímat! Po-slou-cheeej!!“). 

 

Z hlediska mocenských vztahů mezi hráči 

 Vztah, který existuje mezi hráči-hrdiny a hráčem-vypravěčem uvnitř fiktivního 

světa, je hierarchický a hraný. Nadřazenost Verči-vypravěče nad Alíkem-Méďou Pú a 

Áňou-Shrekem se projevuje jednak v direktivně-exekutivní povaze aktérství konstrukce 

fiktivního světa. V roli neosobního hlasu i síly z jiného světa Verča rozhoduje, co Alík-

Méďa Pú a Áňa-Shrek zažívají, a i poté, co je přizve, aby se podíleli na konstruování 

fiktivního světa a příběhu, jejich aktérství často kontroluje tím, že ve výzvách k volbě často 

nabízí jen konkrétní možnost konat nebo nekonat („Spřátelíte se nebo ne?“, „Půjdete 

dál a vstoupíte do toho města?“), nebo v několika málo případech výběr z konkrétních 

variant konání („Rozhodněte, pro co půjdete první.“). 

 Na základě několika úseků interakce, můžeme říci, že i vně fiktivního světa existuje 

hierarchie pozic ve hře, která však již není hraná. Verča díky své roli vypravěče, funguje 

zároveň jako gamemasterem – rozhoduje o pravidlech (Áňa: „Teďka vybírám já, je to 

šunka, je to šunka!“, Verča: „Ne, teďka si vybírala dvakrát. Spřátelíte se.“) a vynucuje 

jejich dodržování („Musíte vnímat! Po-slou-cheej!“). 

Navzdory těmto důkazům nadřazenosti, lze v interakci hráče-vypravěče s hráči-

hrdiny identifikovat sdělení, která nerovnost otupují. Jak již bylo řečeno výše, Alík-Méďa 

Pú a Áňa-Shrek si mohou hojně užívat toho, že je na jejich demonopolizační vstupy 

Verčou-neosobním hlasem reagováno, a oni tak mohou ovlivňovat konstrukci fiktivního 

světa. Právě vypravěčovým odpovídáním na dotazy, zahrnutím poznámek do konstrukce 

příběhu a vyslyšením námitek se jeho vztah s hráči stává symetričtější. Nerespektování 

nadřazenosti aktérství Verči jako vypravěče/gamemastera se mnohem silněji 

projevuje u Áni-Shreka, jejíž poznámky (v rámci návrhů na řešení situace nebo 
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demonopolizační aktivity), především jejich frekvence, délka a hlasitost, občas působí jako 

by se pokoušela konstruovat svůj vlastní fiktivní svět a příběh (nebo alespoň jeho části).  

„Ale Shrek si to rychle rozmyslí a zamiluje se do tý houby, kterou potkali 

(…) a byla to láska na celý život. Houby, chápeš to? Prostře zvětšenou houbu, která 

má velký voči, ručičky a nožičky…“, 

„A najednou, když měli svatební noc, tak tam přiletěl Harry s svým Voldermortem, 

který ho pak…“. 

 Co se týká vztahu mezi hrdiny Méďou Pú a Shrekem, jde vlastně o vztah 

Alíka a Áňi, který samozřejmě hraný není. Ke zjištění, zda je jejich vztah hierarchický, je 

třeba posoudit, včetně aktivity/pasivity hráčů-hrdinů ve volbách, i nakolik se jejich návrhy 

dočkávají realizace (tj. jsou reflektovány a zahrnuty vypravěčem do konstrukce fiktivního 

světa). Návrhy Áni-Shreka jsou zrealizovány ve dvanácti případech, zatímco návrhy Alíka-

Médi Pú jsou při konstruování příběhu použity sedmnáctkrát, což hráčku nejspíše staví do 

hierarchicky nadřazenější pozice uvnitř fiktivního světa i vně něj, v rámci hry. 

4.5.4 Analýza potěšení ve hře  

Na základě analýzy příběhu fiktivních hrdinů a analýzy interakcí, je v následující 

části shrnuto, co si mohou užít jednak hráči-hrdinové, díky identifikaci se svými „hrdiny“, 

jednak hráč-vypravěč, když se identifikuje se svou rolí ve hře. 

Jako aktivní konstruktéři fiktivního světa v kůži hrdinů si mohou užívat velkou 

svobodu ve vytváření a přizpůsobování si fiktivního světa ke své potřebě a potěše (potěšení 

z magického myšlení v rámci spisovatelsko-scénáristické a obrazové tvorby). Důkazem 

toho může být převažující počet hrozeb odvrácených – hráči si libovolně uzpůsobují 

schopnosti svých hrdinů (useknutí tulipánu řevem) a importují předměty (např. teleportační 

koule, nože, houba) a postavy (např. Bezzubka, doktor Who) prostřednictvím, kterých 

odvrátí hrozbu. Díky relativně nízké autoritativnosti vypravěče, může být pro hráče-hrdiny, 

konkrétně pro Áňu-Shreka, příjemná možnost svobodně vyjadřovat nudu nebo nezájem o 

fiktivní příběh/hru – Verča-vypravěč ji většinou nijak nepenalizuje za to, že občas 

protlačuje svou vlastní představu fiktivního světa a příběhu do hry nebo fiktivní svět úplně 

opouští (prohlížení si fotek na mobilu). S tím souvisí potěšení z dostupnosti osudu a z 

relativně velkého vlivu na něj – hráči-hrdinové se mohou těšit z toho, že je na ně v rámci 

demonopolizace hráčem-vypravěčem téměř vždy reagováno (odpovídáním na dotazy, 

zahrnutím poznámek do konstrukce příběhu a vyslyšením námitek).  
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Když se Alík a Áňa identifikují se svými „hrdiny“ mohou si jako „příjemci“ 

fiktivního světa užívat napětí a nejistotu, které jim zprostředkovává vypravěč-osud (např. 

útěky v rámci hrozeb realizovaných). Pak také pro ně může být zábavné setkávat se a 

interagovat s předměty (kouzelná hůlka) a bytostmi (smrtijedi, mírotvůrci, Bezzubka, 

Šmoulové, Tři prasátka…) známými z jiných fiktivních světů a příběhů, které do hry 

přináší hráč-vypravěč. 

 Když se Verča-vypravěč identifikuje se svou rolí neosobního hlasu, může si 

v rámci konstruování fiktivního světa rovněž hojně užívat magického myšlení v rámci 

oživování postav a bytostí z (pravděpodobně) oblíbených filmů. Zapojení romantických 

vztahů do příběhu hrdinů by také mohlo být vděčným zdrojem potěšení. Samozřejmě v roli 

neosobního hlasu si může Verča, ostatně jako vypravěč v každé z Nekonečných pohádek, 

užívat možnost ovládat osud hrdinů.  

Při krátkém srovnání s Nekonečnými pohádkami mladších dívek si lze všimnout 

určitých rozdílů v potěšení. Zatímco u příběhů O ježibabě, O strašidelném a O ztraceném 

koni a obrech se zdroje potěšení nacházely hlavně v dobrodružství, napětí a strachu či 

tragédii, u této pohádky si hráči v rámci identifikace se svými „hrdiny“ nebo s rolí 

vypravěče, dominantně užívají čisté legrace a vtipnosti. Ať už tak činí v rámci konstrukce 

spisovatelské a obrazové vytvářením absurdních situací, výjevů a vztahů, nebo v rámci 

konstrukce scénáristické a činoherní přehráváním romantických vztahů, verbálními 

hříčkami a vtipy (přeměna Sněhurky na Sněhura, prince Krasoně na princeznu Krasoňohu, 

„Dobrý den, pane draku, nemáte náhodou květák?“). 

 

4.6 Nekonečná pohádka: O TLACHAPOUDOVI A INDIÁNECH 

Hrdinové: Hraničář, Dračí jezdec, Prasátko Pepina 

Hráči: Helča-vypravěč (18), Terka-Dračí jezdec (17), Šárka-Prasátko Pepina (14), Adélka-

Hraničář (14) 

4.6.1 Synopse (příběh z hlediska fiktivních hrdinů) 

Byli jednou tři kamarádi – Hraničář, Prasátko Pepina a Dračí jezdec – a ti se spolu 

jednou večer vydali do města na procházku. Město bylo potemnělé, svítily jenom lampy. 

Náhle jedna lampa zapraskala, zajiskřila a zhasla. Prasátko Pepina se leklo a poděšeně 

vyskočilo Dračímu jezdci za krk. Všichni byli notně vystrašeni, takže spěchali co 
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nejrychleji zapadnout do nějakého domu. Když za sebou přibouchli dveře, zjistili, že si za 

svůj úkryt vybrali nechvalně proslulý discoklub Planet. Chvíli váhali, zda se raději nevrátit 

do tmy města, ale nakonec se rozhodli zůstat.  

Rozhlíželi se po klubu. Všude hořely červené lucerny a hudba duněla. Bylo tam 

mnoho lidí, kteří tančili, kouřili a bavili se. Při bližším pohledu bylo vidět, že trsající 

muži i ženy jsou buď příliš mladí, nebo hodně staří. Hraničář, Prasátko Pepina i Dračí 

jezdec pocítili, že to není zábava pro ně, tak se usadili k baru. V tom se vedle nich objevil 

cizí pán a chtěl se s nimi bavit. Přátelé tušili, že v takovémto podniku může být každá 

existence podezřelá, tak zvažovali, jak zareagovat. Hraničář šeptem navrhl, aby odešli ven, 

anebo alespoň utekli na záchod. Zvedli se a beze slova cizímu pánovi zamířili na pánské 

záchodky. 

Zavřeli za sebou dveře. Ačkoli se hudba trochu ztlumila a vzduch pročistil, přátelé 

byli stále neklidní a opatrně zkoumali pánské toalety. Dračí jezdec pomalu otevřel dveře 

jedné kabinky…když tu náhle se pod nimi otevřel netušený poklop a všichni tři se propadli 

do černé bezedné jámy!  

Padali a padali a kolem nich letěl čas nahoru a dolů… prolétli kolem padajícího 

králíka s hodinkami, s mocným závanem vzduchu je jen těsně minul obří drak padající 

směrem nahoru, také si všimli padající blonďaté dívky v modrých šatech. Pád skončil tak 

náhle, že si přátelé zprvu nevšimli, do jak podivné země se to propadli. 

Byla to země plná různých podivných věcí, zvláštních stvoření a bytostí. Hraničář, 

Dračí jezdec a Prasátko Pepina procházeli pod velkými stromy z muchomůrek a skrze 

zelenomodrý kouř, až došli k propasti. Ačkoli dohlédli na její druhý konec, propast byla 

příliš široká na překlenutí pouze pomocí vlastních sil, tak zvažovali co dál. Dračí jezdec 

navrhoval slézt dolů do propasti, ale Hraničář tvrdil, že by bylo lepší najít nějaký most, než 

únavně slézat dolů a pak nemoct nahoru. 

Po nějaké době chůze po okraji propasti skutečně došli k mostu. Byl to vratký, 

provazový most, spojený z tenkých prkýnek, které se komíhala ve větru a co chvíli se 

nějaké uvolnilo a odlétlo do obrovské hlubiny. Na dně propasti hučely vodopády, a jak se 

bílá pěna tříštila o vysoké stěny, drobné kapičky stříkali společníkům do očí. Už chtěli 

vstoupit na první příčku mostu a zahájit riskantní přechod, když tu jim cestu zahradili dva 

indiáni. Vyhoupli se na lanoví mostu a namířili na ně luky a oštěpy. 

Přátelé strnuli, a nespouštějíce oči s indiánů se na půli úst radili co dělat. 

„Přesekněme lana, aby se zřítili i s mostem do propasti“, navrhoval Dračí jezdec. „To ne, 
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takhle bychom přišli o most! Ať je radši Hraničář zastřelí“, zašeptalo Prasátko Pepina. 

Hraničář ale váhal, nechtěl zastřelit někoho, kdo na ně nezaútočil. „Zkusme se raději s nimi 

domluvit“, řekl a Dračí jezdec i Prasátko Pepina souhlasili. Jak se ale s indiány domluvit? 

Rozhodli se pro znakovou řeč. „Přicházíme v míru! Nechceme vám ublížit, chceme jenom 

projít!“, znakovali indiánům na mostě. Indiáni však sdělení neporozuměli a jeden po 

společnících vystřelil. Šíp zasáhl Prasátko Pepinu do ocásku, a to se s křikem vrhlo zpět do 

džungle. Dračí jezdec a Hraničář jej rychle následovali. Indiáni svůj most obhájili. 

Prasátko Pepina uhánělo lesem a najednou, jak se nadívalo nalevo napravo, 

vrazilo v plné rychlosti hlavou do stromu. Pláclo sebou o zem a bylo drobně omámeno. 

Dračí jezdec a Hraničář, kteří vzápětí doběhli, si jej udýchaně prohlíželi. Usoudili, že 

Prasátko není schopné další cesty, a přemýšleli co s ním. Zanechat jej samotné v pralese 

nechtěli, ale zdržovat se v nepřátelském území bylo rovněž riskantní. Nakonec se shodli na 

tom, že Dračí jezdec přivolá svého draka a všichni společně přeletí propast na jeho hřbetě. 

Pár vteřin poté, co se dohodli, ucítili, spíše, než zaslechli, lehký ševelivý šum, který 

se však stupňoval do dunivého hluku, jak vzduch kolem nich vířil. Na mýtinu před nimi se 

snesl obrovský safírově modrý drak! Šupiny se mu leskly, jak hrdě vypínal svůj dlouhý 

krk. Nedůvěřivý Hraničář instinktivně napjal luk a zamumlal: „Co to je, tohle to u 

nás v Arnoru…!“. Dračí jezdec se však s tvorem láskyplně přivítal a obrátil se na své 

přátele: „V pohodě, v pohodě, to je moje dračice Safira. Nasedněte!“.  

Modré dračici se to zprvu úplně nelíbilo a probíhalo jí hlavou: „Tyhle dva mám 

jako teďko nýst na sobě?“, ale Dračí jezdec ji svými myšlenkami uklidnil a spolu se svými 

přáteli se vyhoupl na její hřbet. Dračice se vznesla. Hraničářův plášť a ocásek Prasátka 

Pepiny vláli ve větru. Vážný Hraničář dokonce na své tváři vyloudil i vzácný úsměv nad 

povznášejícím pocitem z letu. Přenesli se nad propastí, zamávali indiánům, kteří na ně 

hleděli ze země se značnou nedůvěrou, a přistáli na druhé straně propasti. 

Co se ale nestalo…listy na stromech okolo nich zničehonic začaly ševelit. Lehké 

ševelení přešlo do hrozivého hluku a poryvy větru bušili do střechy pralesa. Země se třásla 

a vzápětí ve strašném vichru stromy sklonily své koruny před nestvůrným drakem, který 

přistál na mýtině. Byl to jiný druh než ten, na kterém létal Dračí jezdec. Říkalo se mu 

Tlachapoud. 

Na Prasátko Pepinu už to bylo příliš a omdlelo. Hraničář napjal luk a Dračí jezdec, 

kterému to moc rychle nemyslelo, byl zmaten překotným vývojem událostí. Tlachapoud se 

začal valit k nim, pohled upřený na Prasátko, které skýtalo šťavnatou kořist. Hraničář a 
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Dračí jezdec se museli bleskově rozhodnout. Blesklo jim hlavou, že jednou z mála 

účinných zbraní proti dračím šupinám, je legendární meč Šaršoun.  Netušili však, jakým 

způsobem ho v tak krátké chvíli získat. Bohužel jediná zranitelná místa obrněného draka 

představovali oči a chřtán. Dračímu jezdci se nyní rozběhly myšlenky na plné obrátky. 

Bleskově probudil Prasátko a nařídil mu, ať odláká pozornost Tlachapouda. 

Prasátko Pepina s jekem vystřelilo do džungle: „Uaaaa!“, a Tlachapoud za ním. Dračí 

jezdec a Hraničář mezitím naskočili na dračici Safiru a vznesli se do vzduchu. Jako blesk 

nalétli na dusajícího Tlachapouda a dračice jej zalila rudým proudem ohně. Netvor 

zakolísal: „Tady je prase, najednou je tady oheň…“, nezvládal vnímat více věcí najednou. 

A do toho Hraničář sedící za Dračím jezdcem na hřbetě Safiry, začal vypouštět z luku 

smrtící jedovaté šípy. Bohužel tentokrát neměl svůj den – stále míjel Tlachapoudovi 

zranitelné oči a šípy se neškodně odrážely od drakova pancíře. Tlachapoud se rozlítil. 

Vznesl se a jediným mocným úderem svého krku srazil modrou dračici i s jezdci na zem.  

Když Prasátko Pepina vidělo, jak jednoduše se Tlachapoud zbavil útočníků, dalo se 

poděšeně na útěk směrem dál do pralesa. Po chvíli se zastavilo, aby si vydechlo, když tu 

najednou z roští kolem něj vyskákali indiáni. Prasátko mezi nimi rozeznalo i ony dva 

strážce mostu. Pepina se zběsile snažila posunky sdělit, že je v nouzi a že její přátelé 

mohou každou chvíli padnout v nerovném boji s Tlachapoudem. Z dáli byl skutečně slyšet 

děsivý řev obou zápolících ještěrů, jenže indiáni, pro něž to byly jen běžné zvuky džungle, 

si toho příliš nevšímali a soustředili svou pozornost na vetřelce podivné růžové 

barvy a v podivném červeném oděvu. Ta červená barva jim připadala zvláštní jakoby 

podmanivá, a nemohli z ní oči spustit…a Pepina dostala nápad. Možná by mohla pomocí 

svých šatiček odlákat pozornost indiánů a případně je přimět k záchraně jejich přátel. 

S těžkým srdcem ze sebe Pepina stáhla červené šatičky a obřadně je předala náčelníkovi.  

Indiáni se začali Pepině a jejím šatičkám hluboce klanět. Nikdy nic podobného 

neviděli, šatičky je naprosto uchvátily. Všichni si je podávali z ruky do ruky, všichni se 

chtěli podívat, zkusit si je, jak jim sedí…samozřejmě jim byly malé, ale to nijak 

nezmenšilo jejich nadšení. Nakonec za všeobecného vytržení ustavili Prasátko Pepinu svou 

bohyní. Dali jí nové, honosné, indiánské šaty z peří a Pepina poznala, že nyní je ta pravá 

chvíle, a pravila: „A nyní, mí lidé, zachraňme mé přátele!“.  

Pepina se zamyslela, jak nyní zabít Tlachapouda. Teď, když měla k dispozici tlupu 

indiánů, se úkol zdál být snazší, jenže při pohledu na jejich zaostalé zbraně trochu poklesla 

na duchu. Tu ji napadlo, že vlastně není třeba Tlachapouda zničit zbraněmi, ale využít jeho 
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vlastní velikost a neohrabanost. Hbití indiáni by jej mohli svázat a společně svrhnout do 

nedaleké propasti! 

Početná tlupa v čele s Pepinou vyrazila do boje. Indiáni se statečně bili, 

Tlachapouda už téměř celého omotali lanem a svázali, ale bylo to naprosto marné, netvor 

byl příliš silný, a prudkými pohyby a řevem donutil indiány se stáhnout. Hraničář a Dračí 

jezdec, jehož dračice byla těžce raněna, se snažili odpotácet z bojiště, ale Tlachapoud se 

nad nimi vztyčil, přitáhl si Prasátko Pepinu a vítězoslavně zaryčel nad svou bohatou 

kořistí. Bezmocní indiáni jen mohli sledovat, jak Tlachapoud kolem jejich bohyně a tří 

bojovníků ovinul svůj nezměrný ocas jako obrovitou zeď. 

Naši přátelé se však nehodlali jen tak vzdát. Bylo jim jasně, že s raněnou Safirou již 

nemohou zvítězit silou. Uchýlili se tedy k poslední zoufalé lsti. Dračí jezdec soustředil 

svou mysl a začal pomalu a nenápadně Safiru léčit. Mezitím si Pepina odkašlala a 

podmanivě zavolala: „Haló Tlachapoude, to jsem já, Pepina…“, a začala si s ním povídat. 

Tlachapoud na ni upřel své obrovské oči, ale Pepina zůstávala naprosto klidná, již se 

otrkala v nebezpečném světě, a dále na netvora mluvila. Nikdo si nevšímal 

postavy v zeleném plášti, která začala tiše šplhat po dračích ostnech na Tlachapoudově 

krku. Hraničář, který už sice vystřílel všechny šípy, už moc dobře věděl, že pokud zasáhne 

Tlachapouda svým velkým saxonským nožem do oka, mohl by ho výrazně oslabit. Na 

Safiře bylo již viditelné zotavení, když se jí do očí vrátil plamínek zlosti, že jí přemohl tak 

odporný nepřítel. Pepina se již dostávala k vrcholu svého divadelního výkonu, když 

Tlachapouda bavila vyprávěním o červených šatičkách a jejich výrobě…a v tu chvíli 

Hraničář vetkl svůj saxonský nůž hluboko do netvorova oka tak, že jej téměř 

polechtal v mozku. 

Takovou bolest Tlachapoud ještě nezažil. Stáhl se k sobě a vydal výkřik. Přátelé 

bez váhání naskočili na uzdravenou Safiru a vznesli se do vzduchu. Poražený Tlachapoud 

byl ochromen bolestí a nemohl létat. Indiáni jej vyřídili a poté pohlédli vzhůru a vzdávali 

hold své bohyni, která se vracela na nebesa.  

A Safira letěla stále výš a výš, až se dostali do vesmíru. Jezdci si rychle oblékli 

skafandry, aby jim nevybouchla hlava. Safiru přejmenovali svou vesmírnou loď Enterprise 

a společně se vydali prozkoumávat ty nejtemnější hlubiny vesmíru. A pokud nezemřeli, 

prozkoumávají dodnes.  
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4.6.2 Analýza příběhů fiktivních hrdinů ve fiktivním světě 

 Příběh začíná výchozím stavem, kdy hrdinové Hraničář, Prasátko Pepina zahajují 

aktivitu – vydávají se do města na procházku. Tvoří jej 18 epizod organizovaných podle 

toho, jak hrdinové nakládají s hrozbami a překážkami na své cestě: 

1) strašidelnost večerního města – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil/ 

(III. úroveň), 

2) úkryt v nechvalně proslulém discoklubu – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních 

sil/ (III. úroveň), 

3) podezřelé a nepříjemné prostředí discoklubu – hrozba potenciální (I. úroveň), 

4) cizí pán u baru a odchod na záchody – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil/ 

(III. úroveň), 

5) propadnutí do jámy – hrozba realizovaná (II. úroveň), 

6) podivná země a propast v cestě – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil/ 

(III. úroveň), 

7) vratký most přes propast – hrozba potenciální (I. úroveň), 

8) ozbrojení indiáni na mostě – hrozba realizovaná (II. úroveň), 

9) zranění Prasátka Pepiny, přivolání dračice Safiry – hrozba odvrácená /s pomocí 

vlastních sil a ne-hrdinských aktérů/ (III. úroveň), 

10) přeletění propasti na dračici – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil, ne-

hrdinských aktérů/ (III. úroveň), 

11) Tlachapoud – hrozba potenciální (I. úroveň), 

12) zastavení Tlachapouda – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil, ne-

hrdinských aktérů/ (III. úroveň) 

13) boj s Tlachapoudem (1), útěk Prasátka Pepiny do džungle – hrozba realizovaná 

(II. úroveň),  

14) opětovné setkání s indiány – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil a 

prostředků/ (III. úroveň), 

15) plánování boje – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil/ (III. úroveň), 

16) boj s Tlachapoudem (2) – hrozba realizovaná (II. úroveň), 

17) lest a porážka Tlachapouda – hrozba odvrácená /s pomocí vlastních sil, 

prostředků a ne-hrdinských aktérů/ (III. úroveň), 

 18) zničení Tlachapouda, odlet do vesmíru – hrozba eliminovaná (IV. úroveň). 
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 Podrobnější vysvětlení je opět, z důvodu vyššího počtu epizod, zorganizováno 

podle typu hrozby, který se v daných epizodách manifestuje. V příběhu můžeme nalézt tři 

epizody povahy hrozby potenciální (I. úroveň). Jejich primární funkcí je pravděpodobně 

zvyšovat napětí, prostřednictvím uvedení nebezpečné situace ([3] – nepříjemné prostředí 

discoklubu, [7] – vratký most) nebo potenciálně nepřátelských ne-hrdinských aktérů ([11] 

– Tlachapoud). 

 Epizody povahy hrozby realizované (II. úroveň) se příběhu vyskytují čtyřikrát. 

Dalo by se říci, že v epizodě 5) je hrozba realizovaná jakýmsi vrcholem celkově napjaté a 

podezřelé situace (discoklub, záchody) – hrozba se projeví, když se hrdinou rozhodnou 

prozkoumat záchodové kabinky (otevření jámy). Epizody 8), 13) a 16) pak představují 

situace, v nichž se rozhodnutí/akce hrdinů ukazují jako chybná (znakování indiány 

nepřesvědčí, střílení šípů rozlítí Tlachapouda ještě víc, omotání lanem Tlachapouda 

nezastaví). Hrozba v epizodě 13) (rozlícený Tlachapoud) se také projeví tím, že donutí 

jednoho z hrdinů (Prasátko Pepina) k útěku.  

 V příběhu je opět nejvíce epizod povahy hrozby odvrácené (III. úroveň). Podobně 

jako u nekonečné pohádky O ztraceném koni a obrech je i zde velmi dobře pozorovatelná 

vrstevnatost aktu odvracení hrozby. Otevřené výzvy hrdinům „Co uděláte?“, kterými jsou 

pravidelně zakončovaná dějová sdělení vypravěče, velmi posilují význam momentu 

aktivního rozhodnutí něco udělat, což samo o sobě evokuje odvracení nějaké potenciální 

hrozby stagnace, zastavení se. V první vrstvě aktu odvracení tedy Hraničář, Prasátko 

Pepina a Dračí jezdec jsou nuceni provést volbu, rozhodnutí (vlastní síly), které přímo 

odvrací hrozbu: 

epizoda 1) – strašidelnost večerního města – rozhodnutí zapadnout do domu, 

epizoda 2) – nutnost volit mezi úkrytem v nechvalně proslulém discoklubu a 

strašidelnou ulicí – rozhodnutí zůstat v discoklubu, 

epizoda 4) – cizí pán u baru – rozhodnutí odejít na záchody, 

epizoda 6) – propast v cestě – rozhodnutí hledat most, 

epizoda 15) – plánování, jak porazit Tlachapouda – rozhodnutí Tlachapouda 

svázat a hodit do propasti. 

Druhá vrstva aktu odvracení zahrnuje rozhodnutí hrdinů využít sil ne-hrdinských aktérů 

nebo vlastních prostředků (v kombinaci s vlastními silami) k odvrácení hrozby: 
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 epizoda 9) – riziko setrvávání na nebezpečném území z důvodu zranění Prasátka 

Pepiny – rozhodnutí přivolat dračici Safiru k „evakuaci“ z nebezpečného území na 

jejím hřbetě, 

epizoda 10) – propast v cestě – rozhodnutí využít dračici Safiru k přeletu nad 

propastí, 

epizoda 12) – valící se Tlachapoud – rozhodnutí využít dračici Safiru a 

luk s otrávenými šípy k zastavení Tlachapouda,  

epizoda 17) – riziko smrti v zajetí Tlachapouda – rozhodnutí využít saxonský 

nůž k ochromení Tlachapouda a dračici Safiru k následnému útěku. 

Ve třetí vrstvě je odvracení hrozby nejkomplexnější – hrdinové se rozhodnou použít vlastní 

prostředky k povolání ne-hrdinských aktérů, s jejichž pomocí mohou (v kombinaci 

s vlastními silami) odvrátit hrozbu: 

 epizoda 14) – nepřátelští indiáni – rozhodnutí darovat červené šatičky 

vedoucí k získání indiánů, kteří pomohou zničit Tlachapouda. 

 V závěrečné epizodě 18) dochází ke kompletní transformaci okolností, tudíž 

můžeme mluvit o hrozbě eliminované (IV. úroveň) – hlavní záporná postava je nadobro 

zničena (indiáni „vyřídili“ Tlachapouda) a hrdinové opouštějí fiktivní svět (odlet do 

vesmíru, přejmenování dračice Safiry na vesmírnou loď Enterprise). 

 Závěrem se krátce podívejme na některé hrozby, jež přetrvávaly skrze větší počet 

epizod. Hrozba podivného a pro hrdiny nepřirozeného prostředí discoklubu (tanečníci 

příliš mladí nebo příliš staří, kouření, trsání, cizí pán) se projevovala v epizodách 3) a 4) a 

realizovala se (II. úroveň) v epizodě 5) (propadnutí do jámy). Další hrozbu představovali 

indiáni – zatarasení mostu v epizodě 9), postřelení a ohrožování Prasátka 

Pepiny v epizodách 10) a 14). Tato hrozba je nakonec eliminována (IV. úroveň) získáním 

oddanosti a pomoci indiánů. Od epizody 11) do epizody 18) byl přetrvávající hrozbou 

samozřejmě Tlachapoud, nicméně, i v jeho případě šlo nakonec o hrozbu eliminovanou 

(IV. úroveň). 

4.6.3.Analýza interakce mezi hráči 

Z hlediska modalit interakce 

 Po klasické úvodní fázi vyjednávání rolí, v nichž se hráči budou účastnit dění ve 

fiktivním světě, začíná Helča-vypravěč vyprávět příběh Terky-Dračího jezdce, Šárky-

Prasátka Pepiny a Adélky-Hraničáře. Stejně jako tomu bylo u vypravěče ve druhé skupině 
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starších dívek, tak i zde si lze povšimnout, že Helčino aktérství se střídavě pohybuje vně a 

uvnitř fiktivního světa. Když je vypravěčem vně fiktivního světa hovoří o hrdinech ve třetí 

osobě („Dračí jezdec pomalu otevře dveře záchodové kabinky…“), zatímco v pozici 

vypravěče uvnitř fiktivního světa mluví přímo k hrdinům za použití druhé osoby („Vidíte, 

že propast na druhé straně končí…“).   

 V rámci fiktivního světa lze identifikovat dva odlišné mody aktérství Helči-

vypravěče. Když hrdinům vypráví příběh a konstruuje fiktivní svět nachází se v modu 

neosobního hlasu, který občas mění povahu interakce z monopolní na částečně polypolní 

prostřednictvím výzev hrdinů k volbě. V této hře drtivě převažují otevřené výzvy („Co 

uděláte?“, „Jak to uděláte?“, „Co jim řeknete?“, „Musí ovšem vymyslet bojový plán…“). 

 Druhý mod vypravěčova aktérství se projevuje ve chvílích, kdy se monopolní 

interakce změní na polypolní – Helča ve svém vyprávění nastiňuje problémovou situaci a 

Terka-Dračí jezdec, Šárka-Prasátko Pepina a Adélka-Hraničář začínají diskutovat o řešení. 

Helča-vypravěč se však k jejich aktérství konstrukce fiktivního světa také vyjadřuje. Její 

role však stále zůstává nepersonifikovaná, dalo by se tedy říci, že určité segmenty její řeči 

mají povahu pouze jakéhosi vnitřního hlasu, který verbalizuje myšlenky, které by 

hrdinům ve fiktivním světě mohly běžet hlavou. Těmito vstupy do interakce hráčů-hrdinů 

pak Helča-vypravěč dále nepřímo konstruuje fiktivní svět. Z analýzy interakci vyplývá 

několik funkcí vnitřního hlasu (viz následující příklady). Helča v roli vnitřního hlasu 

zpřesňuje situaci/podává dodatečné informace: 

(a) Terka: „(…) Takže na sebe budem něco hulakát přes propast.“ 

Helča: „Oni stojej přímo před váma.“, 

(b) Adélka: „Jo uděláme něco jinýho.“ 

Helča: „Můžete cokoliv dělat, jo.“, 

(c) Šárka: „Budu se s nima snažit domluvit nějak, aby nám třeba pomohli… (…)“ 

Helča: „Ale musíš brát v úvahu, že oni tě nemaj rádi, protože předtím jste je 

nadlábli a obletěli.“.  

Na návrhy hrdinů na řešení situace buď přitakává: 

„No to je nápad!“, 

„Noo to je pravda!“, 

nebo je zpochybňuje či zamítá:  

(a) Adélka: „Ano, zastřelím je!“ 

Helča: „Hraničáři, jsi tak krutý… (…) že zastřelíš dva nevinné?“, 



82 

 

(b) Šárka: „Všichni si vyčarujem magický hole a budem lítat jako… (…)“ 

Helča: „Mmm vy neumíte čarovat…jste ty vaše postavy jako.“, 

popřípadě jim nenápadně nějaké podsouvá: 

 „No ještě máte draka, Tandy je taky fajn ale…“, 

 „(…) Ještě máte Hraničáře pořád.“. 

Místy má zpochybňování spíše jen charakter škádlení, v němž si Helča-vypravěč užívá 

znejišťování hrdinů o jejich osudu („Zvládnete to?“, „Opravdu?“). Další funkcí vnitřního 

hlasu je pobízení hrdinů: 

 „Tak se dohodněte mezi sebou.“, 

 „Povídej.“, 

 „Nemáte čas!!!“. 

Jako poslední pozorovanou reakcí hráče-vypravěče na aktérství hráčů-hrdinů je tázání se: 

(a) Terka: „Proč jsi nebyla Harry Potter, mohla bys udělat: ‚Accio…šššš…‘“ 

Helča: „…‚Kulový blesk‘?“, 

(b) Terka: „…a prostě mu to střelíme do oka nebo do pusy…ty seš dobrá, ty seš přesnej 

střelec.“ 

Helča: „Jo, takže ještě jednou.“. 

 Následující odstavec se již věnuje aktérství hráčů-hrdinů. Když jsou Terka-Dračí 

jezdec, Šárka-Prasátko Pepina a Adélka-Hraničář vyzváni k aktérské interakci, jde více 

méně o plné ponoření do fiktivního světa, výjimkami mohou být úseky jejich 

interakce, v nichž je patrná nedostatečná identifikace se svými „hrdiny“ (Šárka-Prasátko-

Pepina: „Prasátko Pepina souhlasí.“). Kromě vypravěčových výzev k aktérské interakci si 

hráči-hrdinové hojně užívají i vstupování do fiktivního světa z vlastní vůle. Nastolují 

polypolní interakci jednak prostřednictvím poznámek ke konstruování fiktivního světa: 

(a) Helča: „(…) Zjistili jste, že je to opravdu podezřelý večer, dnes v Planetu. Je tam 

spousta…“ 

Šárka: „…hraničářů.“, 

(b) Helča: „(…) Prasátko Pepina opět omdlí, protože to je na něj moc a…“ 

Šárka: „Jsem hodně platná teda.“, 

jednak tím, že požadují informace/vysvětlení konstrukce: 

 „A oni stojí na tom provazu…na tom…na tom…kde voní stojí? Na tom mostě?“, 

 „A co indiáni?“, 

nebo mají posměšky k vypravěčovu konstruování: 
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(a) Helča: „…a Hraničář opět tasí svůj šíp a luk.“ 

Terka: „Che, ‚tasí‘“, 

(b) Helča: „…Pepina je naprosto klidná, už se otrkala ve světě a…“ 

Terka: „‚Otrkala‘“. 

Můžeme si všimnout, že frekvence těchto demonopolizačních snah viditelně 

stoupá v závěru hry, kdy hráč-vypravěč již pouze udržuje monopolní povahu interakce bez 

výzev ke spolu-aktérství na konstrukci fiktivního světa. V případě vyžadování vysvětlení a 

informací, si hráči mohou užívat toho, že je na ně vypravěčem reagováno. Jejich poznámky 

a posměšky jsou však většinou Helčou-vypravěčem ignorovány. 

 Včetně přechodů hráče-vypravěče mezi fiktivním a skutečným světe, zmíněných na 

začátku analýzy, jsou v této hře zaznamenány tři případy, kdy v interakci 

došlo k záměrnému vystoupení vně fiktivního světa. První krátké opuštění fiktivního světa 

můžeme identifikovat na začátku příběhu, kdy hráč-vypravěč připomíná pravidla hry („Ste 

ty postavy prosímvás jo.“). Druhý výstup se stane v reakce na narušení přicházející vně 

fiktivního světa – vedoucí v okně („Ahoooj Tandy!“). Je obdivuhodné, jak toto vyrušení 

však hráči vzápětí zařadí do fiktivního světa a příběhu – návrhují povolat vedoucího do 

boje s Tlachapoudem („Zavoláme si Tandyho! Zavoláme si Tandyho!“). Důvodem třetího 

výstupu je opět vyrušení přicházející ze skutečného světa v podobě opožděného příchodu 

jedné z dívek („Poslouchej asi jenom, Adélko, přišla jsi hodně pozdě, tak to jenom 

poslouchej…nevadí, nevadí.“). 

 

Z hlediska mocenských vztahů mezi hráči 

Vztah, který můžeme pozorovat mezi Helčou-vypravěčem a Terkou, Šárkou a 

Adélkou je hierarchický a v rámci fiktivního světa hraný. Nadřazenost Helči-vypravěče se 

projevuje za prvé v jejím aktérství konstrukce fiktivního světa v roli neosobního hlasu, 

který má direktivně-exekutivní povahu – vypráví hrdinům jejich příběh a vyzývá je 

ke spolu-aktérství; za druhé, pak lze nadřazenost pozorovat během jejího aktérství v roli 

vnitřního hlasu, kdy se vyjadřuje k aktérství hráčů-hrdinů. Zpochybňování, zamítání, 

podsouvání a pobízení mohou zde být považovány za určité formy její manipulace s hráči-

hrdiny, kterými je možná více přibližuje ke své představě o konstrukci fiktivního světa. 

Nicméně, ve vztahu hráče-vypravěče a hráčů-hrdinů jsou rovněž aspekty, které tento vztah 

přibližují k symetrii – hráči-hrdinové se v interakci mohou těšit z relativně dobré 

dostupnosti hráče-vypravěče. Mohou libovolně měnit povahu interakce z monopolní na 
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polypolní, hráč-vypravěč na tuto demonopolizaci občas reaguje (zpřesňování, odpovídání 

na dotazy) nebo se dokonce sám na hrdiny v rámci jejich aktérství konstrukce 

obrací s dotazy (Šárka: „Pepina se rozhodně, že se bude snažit těm indiánům nějak jakoby 

splnit něco, co oni chtěj.“, Helča: „A co oni chtěj?“). 

Vně fiktivního světa opět mezi hráčem-vypravěčem a hráči-hrdiny existuje 

hierarchie, kterou však hráči nehrají. Tato hierarchie má dvě roviny. Helča je nadřazena 

vůči Terce, Šárce a Adélce díky její roli gamemastera. Přirozenou nerovnost však vytváří i 

její (a Terčina) pozice vedoucí, jejíž oficiální náplní činnosti je určité výchovné působení. 

Jisté známky nějakého výchovného působení prostřednictvím Nekonečné pohádky se 

(možná) projevují v úvodu hry, kdy Helča svým popisem představuje poměrně nepřitažlivý 

obraz discoklubu Planet („Zjistili jste, že je to opravdu podezřelý večer, dnes v Planetu. 

(…) Je tam spousta lidí, kteří se baví, spoustu mladých slečen, mladých mužů, který jsou 

buďto hodně malý, nebo hodně starý, a všichni kouřej a bavěj se a trsaj a vy zjišťujete, že 

to není úplně jako pro vás. A sedíte u baru a přijde k vám eee...přijde k vám cizí pán a chce 

se s váma bavit…“). Vzhledem k tomu, že někteří vrstevníci hráček Šárky a Adélky již ve 

svém věku navštěvují tento discoklub, lze si představit, že Helča-vypravěč, s trochou 

nadsázky ale záměrně, buduje ve svých svěřenkyních preventivní odpor k zábavě na 

místech tohoto druhu.  

 Podívejme se nyní na vztah hráčů-hrdinů mezi sebou. Na úrovni hry, vně i uvnitř 

fiktivního světa, lze říci, že z hlediska aktivity/pasivity ve volbách a počtu vypravěčem 

zrealizovaných návrhů je vztah mezi Terkou a Šárkou symetrický. V diskuzi o řešení 

situace ve fiktivním příběhu jsou obě aktivní a hráč-vypravěč uskutečnil stejný počet jejich 

návrhů, které mj. byly vždy výsledkem dohody obou dívek. Na základě nižší aktivity ve 

volbách, a tudíž i menšímu počtu uskutečněných návrhů, byla pozice Adélky vyhodnocena 

jako podřízená vůči oběma dívkám.  

Vzhledem k tomu, že Terka je druhým vedoucím družiny a je tedy v určitém ohledu 

nadřazená Šárce a Adélce, je vztah, který dívky mají mimo hru hierarchický. Otázkou však 

zůstává, zda se tato hierarchie projevuje i ve hře. Není náhodou Terčin aktivní projev ve 

hře (např. to, že často reaguje na vypravěčovu výzvu k polypolní interakci jako první) 

výrazem zvyku řídit dění jako vedoucí? Není ono poměrně bezproblémové vyjednávání 

dohod ve fiktivním světě způsobeno zvykem Šárky a Adélka přijímat Terčinu autoritu jako 

vedoucího? 
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4.6.4 Analýza potěšení ve hře  

V Nekonečné pohádce O Tlachapoudovi a indiánech si hráči-hrdinové mohou díky 

identifikaci se svými „hrdiny“ užít potěšení, která nabízí jednak aktivní konstruování 

fiktivního světa (potěšení ze spisovatelsko-scénáristické tvorby), jednak prožívání 

fiktivního světa, tak jak jej konstruuje vypravěč. Hráči-hrdinové se mohou těšit z relativně 

velké otevřenosti vypravěče-osudu, který jim dává možnost hodně se podílet na 

konstruování vlastního příběhu (prostřednictvím otevřených výzev i tím, že reaguje na 

demonopolizaci interakce hráči-hrdiny). V rámci aktivní tvorby může být pro hráče-hrdiny 

zábavné vytvářet plány na zvládnutí krizových situací. S řešením problémových situací 

souvisí i potěšení z imaginárního uplatňování zajímavých schopností a vybavení fiktivních 

hrdinů (povolání draka, léčení pomocí myšlenek či přesná střelba z luku za jízdy na dračím 

hřbetu). Díky možnosti kombinovat hrdinské schopnosti a zdroje ve spolupráci při 

dosahování společného cíle, každá fiktivní situace se stává prostorem pro kreativitu. 

Užívání si vlastní kreativity můžeme pozorovat ve vrstevnatosti aktu odvracení hrozby, viz 

epizody 12), 15) (plánování boje s Tlachapoudem) a epizoda 17) (útěk ze zajetí). 

Z hlediska „hrdinů“ jako příjemců fiktivního světa mohou Terka-Dračí jezdec, 

Adélka-Hraničář a Šárka-Prasátko-Pepina prožívat fiktivní svět díky 

barvitosti a propracovanosti vypravěčova líčení. Mohou si užívat situace napětí a 

nebezpečí, místy velmi detailně zprostředkované („Všude kolem se třese celá země, stromy 

se ohýbají…“, „Tlachapoud na ni upře své obrovské oči.“). Příjemné pro hráče-hrdiny 

může být i setkávání s ne-hrdinskými aktéry, které všichni ze skupiny znají (dračice 

Safira), pojí je s nimi společný společný zážitek (Tlachapoud je hlavní záporná 

postava z celotáborové hry). 

 V závěru zmiňme ještě několik aspektů, které si ve hře užívá hráč-vypravěč. V roli 

neosobního hlasu si Helča-vypravěč může užívat možnosti tvořit svým osobitým způsobem 

fiktivní svět, který je pro ni přitažlivý a zábavný. Jako každý vypravěč se může těšit z moci 

nad druhými, když jako neosobní hlas ovládá osud hrdinů. Nicméně, z jejího vyprávění je 

patrné, že dominantní potěšení pro ni skýtá pravděpodobně spisovatelsko-scénáristická 

tvorba. Helča v kůži „spisovatele/scénáristy“ si užívá vytváření a líčení jak dramatických 

(pád jámou, valící se Tlachapoud) a heroických situací (let na dračím hřbetě, boj 

s Tlachapoudem, odlet do vesmíru), tak i situací vtipných a komických (indiáni klanějící se 

červeným šatičkám Prasátky Pepiny), a barvitě popisuje scenérie, kterými hrdinové 

prochází (discoklub, fantaskní krajina na dně jámy, vratký most nad zpěněnými vodami). 
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5. MOTIVY VE HŘE – ZÁKLADY TEORIE 

Tato kapitola rozpracovává a uspořádává zjištění z dílčích analýz, a pokládá tak 

základy teorie motivů ve hře Nekonečná pohádka. V úvodní podkapitole je na základě 

dosavadních zjištění uvažována Nekonečná pohádka nejprve jako celek se specifickým 

charakterem hry („hra“ je zde myšlena jako druh lidské činnosti), kterou si hráči mohou 

užívat, a specifickou sociální organizací. Výsledky těchto úvah pak dále 

poslouží k přesnějšímu popisu při rozboru oblastí motivů, které vyplynuly ze základních 

analýz příběhu fiktivních hrdinů a analýz interakce. Jde o oblast scénáristicko-

spisovatelské tvorby (konstruování fiktivního světa a příběhu) a oblast sociální organizace 

hry (rozehrávání mocenské struktury pozic v herní skupině). V rámci těchto dvou oblastí je 

následně provedeno zobecnění a utřídění konkrétních potěšení, která byla pozorována 

v jednotlivých Nekonečných pohádkách.  

Na tomto místě ještě krátce zmiňme potěšení, která byla identifikována v rámci 

základních analýz, ale nespadají ani pod jednu z uvedených oblastí. 

Jde o potěšení z obrazové tvorby, do niž spadá kresba mapy a kresba hrdinů. Jak již bylo 

zmíněno ve 3. kapitole, kresba mapy a hrdinů byla do hry zavedena u mladších dívek (9–

11 let) za účelem udržení motivace a co největšího přiblížení k tradičnímu hernímu 

designu Nekonečné pohádky, tj. hra jako krácení chvíle při nějaké činnosti. Nicméně, pro 

nedostatek reálných produktů, kreseb map a hrdinů, které by byly nepochybně potřebné 

k rozboru, a z důvodu užšího zaměření na hru jako takovou, tato práce se již dále 

potěšením z obrazové tvorby nezabývá.  

5.1 Nekonečná pohádka a divadlo  

 Jak je patrné z dílčích rozborů, potěšení, která si hráči mohli užívat v jednotlivých 

konání hry, lze obecně diferencovat do dvou větších kategorií – motivy vycházející 

jednak z povahy spisovatelsko-scénáristické tvorby (aktérství konstrukce fiktivního světa 

hráčů-hráče-vypravěče i hráčů-hrdinů), jednak z povahy sociální organizace hry (zahrávání 

s mocenskou strukturou vztahů mezi hráči uvnitř i vně fiktivního světa). 

 Před tím, než se pokusíme vnitřně strukturovat tyto dvě kategorie motivů, 

zauvažujme v kontextu her typu „Dračí doupě“ (rozehrávání fiktivních identit a 

příběhů) o specifičnosti těchto motivů v Nekonečné pohádky jako celku. Ačkoli při popisu 

Nekonečné pohádky operujeme s aspekty „hraní“ a „spisovatelsko-scénáristické tvorby, 

tyto ve hře nabývají povahy odlišné od situace na divadle.  
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Na divadle je spisovatelsko-scénáristická tvorba a hraní (předstírání) náplní dvou 

zcela oddělených rolí. Scénárista předem vytvoří scénář hry a herci pak hrají, 

resp. činoherně předstírají fiktivní identity; herci netvoří scénář a scénárista nehraje 

(„scénárista“ je v tomto smyslu chápán jako funkce v divadelní produkci, nikoli jako 

osoba, která vytváří scénář a pak i sama hraje fiktivní identitu). 

Ve hře Nekonečná pohádka se scénář vytváří v průběhu hry. Nejde však o to, že by 

herci byli zároveň scénáristy a až v průběhu hry vytvářeli fiktivní identity a příběhy, které 

by vzápětí předstírali. Resp. nejde o klasickou divadelní improvizaci, ve které dominantní 

je ono předstírání fiktivních identit a příběhů. Zde je dominantní spisovatelsko-

scénáristická tvorba, nikoli však reálná, ale jako hra. Nejde však opět o hru na scénáristy, 

jako hru čistě konstrukční, resp. obratnosti, jejíž náplní by bylo pouze konstrukce 

fiktivního světa. Nejde ani o hru na scénáristy, jako čistou hru předstírání, hráči 

nepředstírají identitu scénáristů. Přesto v Nekonečné pohádce předstírání figuruje jako 

důležitý aspekt.  

Hráč, který má ve hře funkci scénáristy a který je nazýván Vypravěčem, není 

vypravěčem ani ve smyslu klasického vypravěče na divadle, kterému roli sepsal scénárista, 

ani ve smyslu klasického vypravěče příběhů pro posluchače (publikum). Hráč, který má ve 

hře funkci scénáristy, předstírá (hraje) jakýsi neosobní hlas fiktivního světa, který jednak 

konstruuje fiktivní svět jakoby zevnitř, jednak konstruuje příběhy fiktivních hrdinů 

(vypráví o nich a řídí jejich osudy). Když hráč v roli neosobní hlasu konstruuje příběh, svět 

můžeme mluvit o hře obratnosti. Avšak jak napovídá výraz „role“, tento hráč neosobní 

hlas předstírá, konstrukce příběhu (hra obratnosti) se tedy děje v rámci hry předstírání. 

Zbývající hráči nejsou také klasičtí posluchači (vnější publikum poslouchající 

mluvčího), neboť neposlouchají příběhy o fiktivních hrdinech jako osoby mimo příběhy, 

nýbrž jako fiktivní hrdinové, o nichž neosobní hlas fiktivního světa vypráví. Zbývající 

hráči však nejsou ani jen čistě spotřebitelé spisovatelsko-scénáristické tvorby, jimž by byli 

přiděleni hrdinové, s nimiž se mají identifikovat (o kterých mají předstírat, že jimi jen 

jsou). Navíc ještě předstírají aktivitu fiktivních hrdinů, avšak jinak než klasičtí herci. 

Na rozdíl od klasických herců, kteří svou aktivitou předstírání fiktivních hrdinů (hraním) 

pokrývají celý příběh, aktivita fiktivních hrdinů předstíraná hráči v Nekonečné pohádce je 

zredukována jen na okamžiky, ve kterých hráč scénárista nechává zbývající hráče, aby se 

podíleli na spisovatelsko-scénáristické tvorbě tím, že je jako fiktivní hrdiny vyzve k volbě 

řešení nějaké dílčí fiktivní situace.  
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Na jedné straně to vypadá, že si hráči předstírající fiktivní hrdiny herectví moc neužijí, 

nebo jen velmi málo. Nemají předepsané žádné aktivity a dialogy, ve kterých by mohly 

předstírat fiktivní schopnosti a emoce. Na druhé straně, když už předstírají, tak to, dalo by 

se říci, co je pro příběh podstatné: volby toho, jak se hrdinové zachovají. Je třeba však 

dodat, že důsledky těchto voleb a celkové vyústění příběhu nakonec jako implicitní Osud 

určuje neosobní hlas fiktivního světa, resp.  hlavní scénárista, hráč v roli Vypravěče. Když 

hráči v rolích hrdinů (stejně jako v případě hráče v roli neosobního hlasu) konstruují 

fiktivní příběh, svět, popř. volí, jak by mohl být konstruován (otevřená výzva 

„Co uděláte?“ vs. výzva k výběru z možností), jde o hru obratnosti. Jelikož však tato 

aktivita konstrukce (hra obratnosti) se děje v roli hrdinů, jde současně i o hru předstírání. 

Na závěr ještě krátce objasněme náplň pojmu „hra obratnosti“. V Nekonečné 

pohádce hra obratnosti zastřešuje jednak schopnost Vypravěče, jaké úrovně hrozeb 

(zápletek) schopen do svého vyprávění zahrnout, a jednak citlivost s jakou hráči v rolích 

hrdinů jsou schopni nakládat s hrozbami/nouzemi.  

5.2 Struktura potěšení ve hře 

 Na základě dílčích analýz potěšení a předchozích úvah se nyní pokusme vytvořit 

strukturu pozorovaných motivů, které si hráči Nekonečné pohádky ve hře mohli užívat. Jak 

bylo již řečeno potěšení ve hře lze nahlížet z perspektivy za prvé potěšení ze spisovatelsko-

scénáristické tvorby, které mají povahu potěšení ze hry obratnosti a za hry předstírání, za 

druhé potěšení ze sociální organizace hry. Tyto oblasti jsou však v rámci rolí, které hráči 

ve hře zastávají, těsně provázané. 

5.2.1 Spisovatelsko-scénáristická tvorba 

Potěšení ze spisovatelsko-scénáristické tvorby můžeme dále dělit na 

potěšení z vlastní scénáristicko-spisovatelské tvorby, které bylo možné označit jako 

potěšení povahy funkční libosti z aktivity tvůrce spisovatelsko-scénáristické tvorby. 

V tomto případě hra obratnosti splývá se hrou předstírání. Hráči užívají své obratnosti při 

aktivní konstrukci fiktivního světa (buď ve vyprávění děje/popisu prostředí nebo v aktu 

volby/řešení problémové situace) a činí tak předstíráním (hraním role) hrdinů. Uveďme 

jako příklady některá konkrétní potěšení, jež bylo možné v Nekonečné pohádce 

identifikovat, které by měla povahu potěšení hry obratnosti a předstírání. (Potěšení jsou 
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prezentována v částečně zobecněné formě, jelikož si je hráči užívali stejným nebo 

podobným způsobem ve více než jedné hře):  

 • využívání vlastního důvtipu a kreativity při řešení fiktivních problémových situací,  

• využívání fiktivních schopností (i nadpřirozených) při řešení fiktivních 

problémových situací, 

 • využívání fiktivních prostředků při řešení fiktivních problémových situací, 

 • vstupování do interakce se známými, zajímavými fiktivními postavami. 

U starších dívek bylo pak navíc ještě výrazné potěšení z: 

 • tvoření komplexních plánů a scénářů na řešení fiktivních problémových situací. 

Druhou oblastí potěšení ze spisovatelsko-scénáristické tvorby je potěšení 

z prožívání výsledků scénáristicko-spisovatelské tvorby. Jde o potěšení ze spotřeby 

scénáristicko-spisovatelské tvorby hlavního scénáristy, Vypravěče hráči, kteří si v tomto 

případě užívají čistě hru předstírání (dokud nejsou Vypravěčem přizváni ke hře obratnosti 

při konstruování fiktivního světa). Hru předstírání si hráči mohou užít jednak když 

poslouchají vyprávění o hrdinech, jednak když se se svými hrdiny identifikují. Zde jsou 

opět uvedeny příklady motivů, při kterých si hráči v Nekonečných pohádkách užívali hru 

předstírání svých fiktivních hrdinů: 

• nesmrtelnost/více „životů“ fiktivních hrdinů,  

• smrt a tragédie vlastních fiktivních hrdinů i jiných fiktivních postav, 

• napětí a nejistota ve fiktivních situacích/, 

• strach a hrůza ve fiktivních situacích/z fiktivních postav, 

• jistota, bezpečí, ochrana poskytovaná fiktivní vyšší mocí (Osudem). 

Starší dívky si mohly výrazněji užívat, díky verbální bohatosti konstruování fiktivního 

světa, následující motivy, pokud se plně ponořili do předstírání se fiktivních hrdinů:  

• setkávání se s postavami známými z jiných fiktivních světů,  

• vjemy z fiktivního prostředí (krása, divokost, fantasknost…). 

V závěru této části se pozornost bádání detailněji zaměřuje na roli Vypravěče. 

Povaha potěšení, kterou si může užívat je totiž ještě o něco složitější než u zbývajících 

hráčů. Ačkoli to na první pohled vypadá, že Vypravěč je o potěšení pramenící 

z identifikace ochuzen, jelikož nemá ve fiktivním světě žádnou osobu a příběh, s nimiž by 

se mohl identifikovat, při pozornějším zkoumání si můžeme všimnout, že vystupuje jako 

implicitní Osud. Hráč ve funkci hlavního scénáristy, Vypravěče si tedy, včetně hry 

obratnosti při konstruování fiktivního světa, může užívat i hru předstírání Osudu, nějaké 
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vyšší moci manipulující s hrdiny. Zároveň však tituly Vypravěče a Osudu tohoto jednoho 

hráče stavějí do hierarchicky nadřazené pozice vůči zbývajícím hráčům. Tento hráč v roli 

nadřazeného Osudu (hra předstírání) konstruuje fiktivní svět (hra obratnosti), a těší se 

z toho, že zbývající hráči musejí jeho nadřazenou roli a aktérství konstrukce přijímat – 

tj. musejí přijímat a předstírat určitou sociální organizaci. Pro zachování vnitřní 

konzistence textu je potěšení ze sociální organizace hry (včetně konkrétních příkladů 

motivů z her), které si může užívat Vypravěč, dále rozebíráno v části Sociální organizace 

hry.  

5.2.2 Sociální organizace hry 

Základní forma sociální organizace, na které stojí hra Nekonečna pohádka, je stejná 

jako v případě Dračího doupěte: „V kruhu hráčů je vyčleněn jeden, který z titulu role 

ve hře manipuluje jak postavami ve fiktivním světě, tak ostatními v roli spoluautorů 

příběhů. V celku dané hry tedy hráči zahrávání si s danou podobou dramatizace 

dobrodružství fiktivních hrdinů rozehrávají v podobě obdobné ke hře Kuba řekl – 

v podobě s ústřední rolí šikanujícího.“ (KLUSÁK, KUČERA, 2010, s. 488). Potěšení ze 

sociální organizace tedy vyplývá z předstírání skupiny strukturované na neosobní hlas 

fiktivního světa a fiktivní hrdiny. Kromě šikany (hráč-vypravěč řídí hráče-hrdiny) si však 

hráči užívají potěšení i z dalších podob sociální organizace: spolupráce (v rámci skupiny 

hráčů-hrdinů) a vliv podřízených (vliv hráčů-hrdinů na hráče-vypravěče), které jsou zde 

rovněž rozvedeny. 

 

Šikana 

Jako první je popsána sociální organizace – šikana. Potěšení ze šikany si v této hře 

užívá dominantně hráč ve funkci hlavního scénáristy, Vypravěč. Jak již bylo naznačeno 

výše, nadřazenost funkce tohoto hráče nad ostatními hráči daná hrou, umožňuje tomuto 

jednomu hráči, v rámci své hry předstírání a obratnosti, těšit se z toho, že ostatní hráči 

musejí předstírat skupinovou hierarchii s ním jako nadřazeným. Konkrétněji, hráč ve 

funkci Vypravěče, si může užívat to, že hráči musejí přijímat jeho roli Osudu a jeho 

konstruování fiktivního světa a příběhu jejich hrdinů.  Potěšení ze hry obratnosti a hry 

předstírání tedy v případě Vypravěče splývá s potěšením ze sociální organizace. Toto 

                                                           
 Hra Kuba řekl je v katalogu her školních dětí popsána takto: „vybraný „Kuba“ dává povely; ostatní je mají 

je mají uposlechnout, jen pokud jsou uvozeny ‚Kuba řekl‘; kdo se splete prohrává“ 

(KLUSÁK, KUČERA, 2010, s. 153)   
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splývání vyjadřuje autorem užívaný pojem „direktivně-exekutivní aktérství“ konstrukce 

fiktivního světa a příběhu fiktivních hrdinů – Vypravěč v rámci svého aktérství, které 

zahrnuje jak předstírání role Osudu, tak konstruování fiktivního světa a příběhu, řídí 

aktivitu hrdinů (výzvami k volbě určuje, kdy mohou být aktivní) a rozhoduje o jejich 

osudu (určuje „správnost/chybnost“ jejich volby). Následující motivy, které byly 

identifikovány u role Vypravěče v Nekonečných pohádkách, poslouží jako ilustrace 

uvedeného rozboru. První skupina zdůrazňuje onu konstrukční složku potěšení (obratnost): 

• tvoření známých, oblíbených, přitažlivých fiktivních prostředí a příběhů,  

 • tvoření strašidelných a děsivých fiktivních prostředí a příběhů,  

 • tvoření a přehrávání fiktivních romantických vztahů, 

• líčení fiktivních prostředí a příběhů, 

druhá skupina naopak uvádí potěšení z moci nad hráči (předstírání sociální organizace): 

• zabití fiktivních hrdinů, 

• ochrana fiktivních hrdinů (podsouvání správného řešení…), 

• působení škody, nouze fiktivním hrdinům (kritizování, vysmívání, komplikování...),  

• manipulování hrdiny (zpochybňování, zamítání, podsouvání…). 

Potěšení ze šikany můžeme pozorovat i mezi hráči v rolích hrdinů, a to 

v momentech, kdy jeden nebo více z nich určují aktivitu zbývajícím spoluhráčům. 

Hráč/hráči tím, že začnou řídit své spoluhráče a ti se řídit nechávají, si v rámci potěšení ze 

spisovatelsko-scénáristické tvorby užívají předstírání vlastní nadřazenosti nad ostatními 

fiktivními hrdiny. Dalo by se říci, že v rámci své spisovatelsko-scénáristické tvorby se 

stávají dalšími hlavními scénáristy, kteří manipulují s ostatními hráči. Potěšení ze hry 

obratnosti a předstírání tak opět splývá s potěšením ze zahrávání si se sociální organizací 

hry. 

 

Vliv podřízených  

V případě hráčů v roli hrdinů má potěšení ze sociální organizace v této hře dále 

povahu potěšení z vlivu na vypravěče. Jako podobu sociální organizace můžeme tento jev 

nazvat „vlivem podřízených“. V Nekonečných pohádkách bylo pozorováno, že hráči 

v rolích hrdinů občas nepřijímají čistě monopolní povahu konstruování fiktivního světa 

Vypravěčem, ale sami si čas od času, bez jeho vyzvání, užívají demonopolizaci 

konstruovaní fiktivního světa. Abstraktněji můžeme mluvit o střetu hry obratnosti 

Vypravěče a hry obratnosti ostatních hráčů. Hráči v roli fiktivních hrdinů si užívají 
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potěšení povahy funkční libosti z aktivity tvůrců spisovatelsko-scénáristické tvorby mimo 

dobu vyhrazenou k jejich hře obratnosti (nejsou vyzváni ke spoluautorské konstrukci 

fiktivního světa), ovšem za podmínek, že je tato jejich svévolná spisovatelsko-scénáristická 

tvorba uznána Vypravěčem. Vypravěč se zapojí do hry předstírání a obratnosti ostatních 

hráčů tím, že uzná jejich spisovatelsko-scénáristickou tvorbu (hru obratnosti a 

předstírání) a reflektuje ji ve vlastní spisovatelsko-scénáristické tvorbě. Dalo by se říci, že 

na čas předstírá novou strukturu skupiny, v níž má implicitní Osud symetričtější pozici 

vůči fiktivním hrdinům. Ke shrnutí lze říci, že v případě, kdy demonopolizační aktivita 

hráčů (jejich spisovatelsko-scénáristická tvorba) je reflektována ve spisovatelsko-

scénáristické tvorbě Vypravěče, dochází opět ke splývání potěšení ze hry obratnosti a 

předstírání se potěšením ze sociální organizace hry. Potěšení z podoby sociální organizace 

vlivu podřízených je vyjádřeno v Nekonečných pohádkách následujícími motivy:  

 • vyslyšení námitek a poznámek, zodpovězení dotazů,     

 • tolerance vyjadřování nesouhlasu, nezájmu, posměšků. 

 

Spolupráce 

Třetí, ve hře pozorovanou podobou sociální organizace, je spolupráce. Potěšení z 

této podoby sociální organizace se týká pouze hráčů v rolích hrdinů a probíhá v rámci hry 

předstírání a obratnosti (skupina fiktivních hrdinů řešící společný problém). Hráči 

v rolích hrdinů při řešení problémových situací předstírají různé varianty spolupráce – 

záchrana, spojení sil k dosažení společného cíle, plánování… Potěšení ze sociální 

organizace spolupráce, které si hráči hrách Nekonečné pohádky užívali, můžeme 

identifikovat v těchto motivech: 

• vzájemná fiktivní pomoc, ochrana, soudržnost,  

• spojení fiktivních schopností, prostředků k dosažení společného fiktivního cíle, 

• rozdělování a plánování fiktivní aktivity ke zvládnutí fiktivního úkolu.   
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6. SHRNUJÍCÍ TEORIE POTĚŠENÍ VE HŘE 

Hra Nekonečná pohádka nabízí svým hráčům potěšení ze hry obratnosti, ze hry 

předstírání a potěšení z rozehrávání sociální organizace hry. Tato potěšení se manifestují v 

rámci spisovatelsko-scénáristické tvorby, která může mít povahu (1) potěšení funkční 

libosti tvůrce spisovatelsko-scénáristické tvorby a (2) potěšení spotřebitele scénáristicko-

spisovatelské tvorby. 

V případě potěšení povahy funkční libosti z aktivity tvůrce spisovatelsko-

scénáristické tvorby si hráči v rolích fiktivních hrdinů/implicitního Osudu užívají současně 

hru obratnosti (aktivní konstruování fiktivního světa) a hru předstírání (hraní fiktivních 

hrdinů). Potěšení ze spotřeby spisovatelsko-scénáristické tvorby si mohou užívat doplňující 

hráči k Vypravěči tím, že poslouchají příběh a identifikují se se svými hrdiny ve fiktivním 

světě.  

Potěšení z rozehrávání sociální organizace variují do třech podob, které vycházejí 

ze hry předstírání skupiny s hierarchickou strukturou. V rámci sociální organizace šikany a 

vlivu podřízených si hráči při hře obratnosti (aktivním konstruování fiktivního světa) 

užívají hru předstírání vlastní nadřazenosti nad ostatními spoluhráči. Kromě šikany a vlivu 

podřízených si hráči při hře obratnosti užívají předstírání různých variant spolupráce. 

Specifické postavení v tomto systému potěšení má hráč, který zastává ve hře roli 

Vypravěče, Osudu. Aktérství konstrukce fiktivního světa a příběhu v případě tohoto hráče 

je označováno jako direktivně-exekutivní, což naznačuje, že tento hráč si užívá potěšení ze 

hry obratnosti a předstírání v rámci šikany hráčů v rolích hrdinů, jimž je z titulů 

Vypravěče, Osudu nadřazen. Z tohoto hlediska jeho potěšení ze hry obratnosti a hry 

předstírání splývá s potěšením ze sociální organizace hry – šikany.  
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7. DISKUZE 

 V této kapitole autor reflektuje využití teoretických východisek a shrnuje přínos, 

který vyplynul z jejich rozpracování. Rovněž bilancuje limity výzkumu a problémy, které 

nebylo možné ve vyčleněném čase (dostatečně) prozkoumat. Výchozí teoretickou 

platformou pro zkoumání zdrojů potěšení (příběhů fiktivních hrdinů ve fiktivním světě a 

vzorce interakce) ve hře Nekonečná pohádka byla jednak teorie dětských her, jednak teorie 

dětské narativity.  

Podívejme se nejprve na využití a rozšíření teorie dětské narativity autora Suttona-

Smithe (1981), resp. její části zahrnující metodu zkoumání vývojové úrovně dětských 

příběhů se zápletkami (Maranda a Maranda, 1970), kterou se autor volně inspiroval při 

rozboru příběhů fiktivních hrdinů ve fiktivním světě. Charakteristiky hrozeb úrovně I–IV 

v případě Vypravěče naznačují, jaká potěšení si Vypravěč v rámci své hry obratnosti a 

předstírání (konstruování fiktivního světa v roli Osudu) mohl užívat, a jaká potěšení 

zprostředkovával ostatním hráčům do jejich hry obratnosti a předstírání. Hrozby 

potenciální (I. úroveň) a hrozby realizované (II. úroveň) byly v případě spotřebitelů 

spisovatelsko-scénáristické tvorby (hráčů v rolích hrdinů) zdrojem potěšení z napětí a 

nejistoty (ztrácení „životů“), a v případě Vypravěče jako tvůrce spisovatelsko-scénáristické 

tvorby sloužili jako prostředek pro potěšení ze šikany (zabití, zranění hrdinů). Epizody 

povahy hrozby odvrácené (III. úroveň) a hrozby eliminované (IV. úroveň) zase dobře 

mapovaly potěšení ze hry obratnosti a předstírání hráčů v rolích hrdinů (řešení 

problémových situací). Tento způsob využití techniky Marandů pro identifikaci potěšení 

ve hře lze považovat za jeden z přínosů této práce. Praktické ukázky aplikace techniky 

Marandů tímto způsobem jsou k vidění v jednotlivých analýzách příběhů fiktivních hrdinů 

ve fiktivním světě. 

Nedostatkem této práce, který se váže na metodu Marandů, může být nevyužití 

jejich vývojově psychologického pohledu na příběhy se zápletkami. Marandovi dle 

Suttona-Smithe sugerují, že zacházení s hrozbou/nouzí je otázkou vývoje kognitivních 

schopností nikoli osobní orientace. Z tohoto hlediska příběh I. úroveň odpovídá věku 

5 let, a nejvyspělejší úrovně zápletky (IV.) dosahují děti ve věku 10 let (SUTTON-SMITH, 

1981, s.20–24). V další analýze by tak bylo možné dát do souvislostí věk hráčů s jejich 

způsobem zacházení s problémovými situacemi (hrozbami/nouzemi). 
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Dominantním východiskem této práce byla teorie dětských her – games dle 

badatelů Klusáka a Kučery (2010). V teorii dětských her se autor zaměřil na ty hry, v nichž 

hráči rozehrávají fiktivní identity a příběhy, konkrétně hru Dračí doupě, jejíž možnou 

variantou je právě zkoumaná hra Nekonečná pohádka. Jako jeden ze zdrojů potěšení, která 

si mohou hráči v rámci hraní Nekonečné pohádky užívat, zkoumal autor, stejně jako 

badatelé v případě Dračího doupěte, jak vypadá v této hře vzorec interakce.  

Jelikož byla potěšení analyzována u blízké varianty Dračího doupěte, lze za klíčový 

přínos této práce považovat rozšíření teorie hry Dračí doupě z hlediska teorie 

potěšení/motivů, které si mohou hráči ve hře užívat, jelikož byly analyzovány. 

Konkretizujme nyní tento přínos podrobněji. 

Potěšení, která si hráči užívají ve hře Dračí doupě je definováno následovně: 

„Motiv hry lze souhrnně označit za rozehrávání fiktivních identit a příběhů zobrazujících 

dobrodružství hrdinů; a to dramatizací slovesné tvorby v kruhu hráčů; rozehrávané 

případně jen jako spolupráce, většinou však s ústřední rolí šikanujícího. Jen výjimečně jde 

o parodii dobrodružství hrdinů – a pak spíše činoherně.“ (KLUSÁK, KUČERA, 2010, s. 

487–489) 

 Oproti pojmu „dramatizace slovesné tvorby v kruhu hráčů“ autor v práci zavádí 

pojem „spisovatelsko-scénáristická tvorba“, kterým předchozí pojem konkretizuje 

adekvátně k dané variantě hry.  Rozpracovává rovněž podoby sociální organizace 

známé z Dračího doupěte – šikany a spolupráce, k nimž navíc přidává ještě další typ „vliv 

podřízených“, který jasněji zviditelňuje reciprocitu mocenského vlivu (střídání ústřední 

role šikanujícího), jež je zákonitě přítomna v každé herní skupině Nekonečné pohádky či 

Dračího doupěte (a pravděpodobně i mnoha dalších her) nehledě na 

nadřazenost/podřízenost některých hráčů. Pro označení povahy aktérství hráče v roli 

Vypravěče vytváří autor pojem „direktivně-exekutivní aktérství konstrukce fiktivního 

světa“, který vyjadřuje integritu potěšení ze hry obratnosti, předstírání a sociální 

organizace, které si tento hráč v této variance Dračího doupěte užívá.  

Zjištění (ověření), že Nekonečná pohádka je hrou obratnosti v rámci hry 

předstírání, můžeme vztáhnout k obecnější rovině teorie her. Předstírání 

(pretending) v Nekonečné pohádce odpovídá tomu, jak tento druh her popisují Opieovi: 

„Děti dělají, že jsou někdo jiný nebo v jiných situacích, a podle toho improvizují.“ 

(KLUSÁK, KUČERA, 2010, s. 85). Aspekt improvizace, která představuje vlastně tvorbu 

na místě, naznačuje, že hra předstírání v sobě obsahuje i hru obratnosti, která spočívá 
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v přesvědčivém sehrávání rolí (KLUSÁK, KUČERA, 2010, s. 86). V případě Nekonečné 

pohádce jde o přesvědčivé konstruování fiktivního světa (vyprávění), které vtáhne hráče do 

hry a lépe jim umožní se identifikovat se svými „hrdiny“. Srovnávat můžeme i s klasifikací 

Rogera Calloise (KLUSÁK, KUČERA, 2010, s. 23–26). Nekonečné pohádce jako rolové 

hře nejvíce přísluší mimikry (maska, předstírání) a dalo by se říci, že z hlediska hráčů jako 

hrdinů závislých na Osudu je v aktu volby a jeho posuzování částečně obsažena i alea 

(náhoda, štěstí).  

 Jak již bylo zmíněno, konec této diskuze je vyhrazen pro reflexi limitů a možných 

nedostatků této práce. Pravděpodobně hlavním zdrojem možných nedostatků, nevyužitých 

příležitostí, je obecně skutečnost, že Nekonečná pohádka je hrou dosud neprobádanou. 

Úzké zaměření této práce tak možná způsobuje, že některé aspekty a souvislosti zůstanou 

nevysvětlené.  

Konkrétním aspektem, který v této práci není výrazněji ošetřen, je vývojová 

perspektiva. Kromě delšího rozsahu a komplexnosti některých příběhů starších dívek 

oproti některým příběhům mladších dívek, a, v jednom případě kromě odlišné úrovně 

slovesné tvorby staršího vypravěče co do verbální bohatosti líčení, nebyly pozorovány 

výraznější rozdíly mezi hrami mladších a starších dívek. Nicméně, explicitnější 

srovnání z vývojově psychologického hlediska, např. porovnání ve hře projevovaných 

kognitivních schopností hráček z obou věkových skupin, by mohlo obohatit teorii motivů o 

další cenné poznatky.  Pro získání zřetelnějších vývojových rozdílů by bylo 

pravděpodobně potřeba nashromáždit více příběhů starších dívek. Zde by však nejspíše 

vyvstalo omezení spíše technické. Rozšíření výzkumného zaměření, s nimž by bylo 

spojené rozšíření zkoumaného materiálu, by tak vyžadovalo větší množství času 

(již v případě této práce základní analýza jednotlivých her trvala vždy poměrně dlouho) a 

možná týmovou spolupráci s podobně zainteresovanými badateli. 

Dalším limitem může být možná nesrozumitelnost popisu provázanosti potěšení 

různých povah a v rámci různých rolí ve hře (např. potěšení vypravěče, v němž splývá 

potěšení ze hry obratnosti, předstírání a ze sociální organizace). Ke zřetelnějšímu vyjádření 

souvislostí by mohla být zjištěná struktura potěšení zanesena do grafického schématu. 

 Jistá omezení vyplývají i z výzkumného designu. Hra Nekonečná pohádka 

pochází z dívčího skautského oddílu, tudíž ji hrají jen dívky. Pokud bychom pominuli hry, 

kterých se autor sám účastnil, nemá práce žádné vzorky her hraných chlapci. Teorie 

potěšení, která je výsledkem této práce, se zatím vztahuje pouze na hráče ženského 
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pohlaví; dalo by se předpokládat, že potěšení, která by si užívali chlapci, by se mohla lišit. 

Výzkumem vynucené omezení představují rovněž umělé podmínky hraní Nekonečné 

pohádky, tj. hraní v kroužku v rozích klubovny. Jak již bylo několikrát řečeno, Nekonečná 

pohádka se tradičně hraje jako doplňková činnost k ukrácení času při chůzi na výletech. Při 

chůzi jsou hráči více fyzicky zaměstnaní, než když sedí a kreslí si (navíc u mladších dětí, 

které jsou přirozeně energičtější je tento aspekt ještě podstatnější). Během fyzické aktivity 

se nestíhají nudit a tím pádem projevovat méně nekázně. Z hlediska vzorce interakce, hráči 

při chůzi možná méně vstupují do vypravěčova konstruování fiktivního světa a příběhu, 

tím pádem se mění i podoby sociální organizace, a následně tak i potěšení z nich 

vyplývající (např. možná mizí potěšení z vlivu podřízených zprostředkované především 

častou a snadnou demonopolizací konstruování fiktivního světa). 
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8. ZÁVĚR 

 Nekonečná pohádka se, jako hra, v níž se skutečný svět neustále prolíná se světem 

fantazie a magie, ukázala být bohatým zdrojem potěšení různého druhu. Každý z hráčů se 

může na chvíli stát všemocným Osudem a užít si modelování fantastických světů a 

příběhů, nebo v kůži hrdinů čelit nebezpečným výzvám a nepřátelům. 

 Zmapováním a utříděním těchto potěšení v rámci praktické části byl naplněn cíl, 

který si tato práce kladla. S vědomím limitů této práce, můžeme říci, že teorie potěšení, 

která si mohou užít hráči ve hře Nekonečná pohádka, obohacuje teorii motivů ve hře Dračí 

doupě. Vytvořením struktury motivů práce vysvětluje vzájemnou provázanost dvou 

kategorií potěšení – potěšení tvůrců a spotřebitelů spisovatelsko-scénáristické tvorby a 

potěšení ze zahrávání se sociální organizací – a to v rámci rolí hrdinů a role Osudu, které 

hráči ve hře mohou zastávat. Dále tato teorie ukazuje, jakou povahu má v Nekonečné 

pohádce hra obratnosti a objasňuje způsob jejího propojení se hrou předstírání a s různými 

podobami sociální organizace (direktivně-exekutivní aktérství konstrukce fiktivního světa 

a příběhu). 

 V úplném závěru věnujme pár slov konkrétní případům konání Nekonečných 

pohádek. Analýza každé pohádky je malým výzkumem, jehož potenciál nepokrývá pouze 

oblast potěšení. Konstruování příběhu a „nového“ světa spolu s rozehráváním unikátní a 

složité vztahové struktury (Osud vs. hrdinové, hrdinové vs. hrdinové, Vypravěč vs. hráči, 

hráči vs. hrdinové…) vyžaduje po hráčích Nekonečné pohádky uplatnění celé řady 

kognitivních schopností (imaginace, řešení problémů…) a interpersonálních dovedností 

(vyjednávání, vedení…), které by se mohly stát předmětem dalších výzkumů. Nakonec i 

samotné příběhy, které jsou produktem každé Nekonečné pohádky, mohou být cenným 

zdrojem poznání v oblasti dětské narativity a imaginace. 
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