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Metodika a materiál: 

• metaanalýza 5 dětských knih pro předškolní a mladší 

školní věk 

• kvalitativní výzkum sociologicko -etnologickým 

pozorováním reprezentativního zástupce dětské 

populace (březen 2000) 

Oblasti výzkumu: 

Cíl: 

• zjistit vliv dětské literatury na utváření postojů ke 

zdravému životnímu stylu v nejranějším věku 

• kouření 

• alkohol 

• výživa 

• drogy 

• pohybová aktivita 





Viktor Mravčík, nar.22/05/98 



KOUŘENÍ 



Cibuláři jedou, cibuličku vezou …. 



Dědečku, dědečku koleda, dejte oříšek ... 



Formane, formane, valach ti netáhne ... 



Není lepší na tom světě jako čertům v pekle ... 



Sviť, měsíčku, sviť, ať mi šije niť ... 



Zima byla, bláto bylo, cikáně se narodilo ... 



Žežuličko, kde jsi byla, žes tak dlouho nekukala... 







ALKOHOL 





VÝŽIVA 







Pozitivní příklady z oblasti výživy: 

• Foukej, foukej, větříčku ... 

• Měla babka čtyři jabka … 

• Jahodníci jdou, jahody si nesou … 

• Šla Andulka do zelí … 

• Cibuláři jedou, cibuličku vezou ... 

• Jsou, jsou na potoce ráčata … 

 





DROGY 







POHYBOVÁ AKTIVITA 

Hrubín, Kuřátko a obilí: 

pípá, pípá, nožky bolí 

X 

vždyť jsi doma, za chalupou 



Závěry metaanalýzy: 

• téměř všechny analyzované knihy 

nepokrytě propagují kouření (dýmka, Lada 

ABCD 27/8, hrdinové pohádek a příběhů) 

• působení v oblasti výživy je sporné 

• alkohol se na výjimky taktně přehlíží 

• v novějších knihách patrná tendence ke 

skryté propagaci ilegálních drog (snad 

kromě heroinu) 



KVALITATIVNÍ VÝZKUM 





Doslovná transkripce rozhovoru: 

Otec: Byl za Tebou děda? 

Objekt: Děda kui fafu, Iki tes kui fafu, mama 
tes kui fafu. 

Obrazová dokumentace: 



Otec: Máš hlad, Viki? 

Objekt: Iki ci paek nebo Iki ci saamek 

Doslovná transkripce rozhovoru: 

Obrazová dokumentace: 



Otec: Viktorku, zaskotačíme si? 

Objekt: Iki ne (lehá si a chytá se za obě nohy 
se slovy:), pípá, pípá, osky boi. 

Doslovná transkripce rozhovoru: 

Obrazová dokumentace: 



Závěr: 

• Žádná z analyzovaných knih není z hlediska 
výchovy ke zdravému životnímu stylu bez 
závad.  

 

• V terénním výzkumu jsme prokázali 
zhoubný vliv této literatury na zdravý vývoj 
dítěte. 

 

Přesto: 

Lze výjimečně nalézt lepší knihy pro 
nejmenší, než od Josefa Lady, a autoři vřele 
doporučují s dětmi číst si co nejvíce. 

 

 



Dovětek 2019 



https://aminoapps.com/c/anime/page/blog/whats-the-worst-anime-

censorship/Lkt8_ueWeqe38Drw6mZoNw1r7lxw57 

https://www.rferl.org/a/russia-soviet-cartoon-nu-pogodi-

smoking/24692996.html 
https://www.comicsbeat.com/turner-censors-smoking-toons/ 




