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Strach v literatuře pro děti a mládež 

Petra Bubeníčková

Strach patří mezi základní lidské emoce. Pomáhá člověku přežít. V patologické formě ho však může nezdravě 

paralyzovat. Se strachem jsme konfrontováni od narození. Jedná se o emoci, která nás provází celým životem. Je 

mylné se domnívat, že strach lze ze života eliminovat. Strach je nedílnou součástí naší existence, je zrcadlem našich 

závislostí a zároveň přirozenou reakcí na vědomí vlastní konečnosti. Se strachem nelze bojovat, nelze jej porazit, 

přelstít ani potlačit. Jedinou možností je hledat cestu, jak se s ním vyrovnat. Přijetím strachu se posouváme zase o krok 

dál ve vývoji směrem k dospělé osobnosti.

Zdravý dospělý umí rozpoznat spouštěče strachu, dokáže se adekvátně vypořádat s problematickou situací, která u něj 

strach vyvolá. Jinak je tomu u dítěte, které se mnohdy stává objektem svých strachů. Neví, jak dlouho jej bude strach 

omezovat, zda bude umět adekvátně zareagovat a se strachem se vypořádat.

Strach u dětí má svá specifika. Velmi malé děti často neumějí určit jeho příčinu. Důsledkem strachu jsou nepříjemné 

pocity, které mohou být zcela zjevné a následně se mohou u dítěte projevit například pobledlostí, bolestmi bříška, 

zvracením apod. Pomoc a podpora dospělých nemusí vždy odpovídat závažnosti situace. Obvyklá reakce dospělého 

v této situaci představuje snahu přesvědčit dítě, že příčina jeho strachu není reálná. Toto tvrzení však dítě velmi často 

neakceptuje a domnívá se, že mu dospělý nerozumí, nevěří. Účinnějším východiskem je kupříkladu práce s rituály 

(např. „kouzelná“ básnička zažene „strašidlo“), které jsou pro dítě přijatelnější než racionální řešení situace. Nutno však 

dodat, že strach může dítě i ochránit v nebezpečné situaci, např. při setkání s cizími lidmi. Při práci s dětmi platí jedno 

zásadní pravidlo – práce se strachem vyžaduje čas a trpělivost.

Problematika strachu v současné době oslovuje poměrně často i autory knih pro děti a mládež. Knížky o strachu 

vycházejí jak v žánru umělecko-naučné literatury, tak v žánrech pohádky, příběhové prózy ze života dětí, ale také 

detektivky nebo hororu. Posledně jmenovaná kategorie však obvykle cílí na dospělé příjemce textu.

Malým dětem je určena publikace Divný brach strach (2015) Martiny Špinkové. Kniha vyšla v nakladatelství Cesta 

domů. Toto malé nakladatelství produkuje odbornou a beletristickou literaturu pro dospělé, nezapomíná však ani na 

děti, pro které vydává příběhové knížky s originálním obrazovým doprovodem. Jejich hlavním tématem je stáří, umírání, 

strach ze smrti a smrt. V současnosti neexistuje v České republice nakladatelství, které by se takovou měrou podílelo 

na produkci knížek tohoto typu.

Výše zmíněná publikace Divný brach strach prezentuje psychologické téma strachu u dětí. Autorka k tomu využila 

beletristické formy příběhu a představila dětem základní formy strachu a možnosti jeho zvládání v každodenních 

situacích: „Strach má velké oči, ale nikdo ho nikdy neviděl. Někdy nás zachrání. Někdy je ale protivný, pořád je za námi, 

a ani baterka nepomůže. Někdy je zbytečný: bojíme se třeba šátrání za dveřmi, a ona tam byla babička pro jablka! A 

někdy se moc bojíme, ale nevíme čeho.“[1] Kniha je vhodná pro rodiče i pedagogy, kteří komunikují s velmi malými 

dětmi a chtějí je i sebe naučit zdravému zacházení se strachem.

Nepřehlédnutelnou publikací, která předkládá pohádkové příběhy k četbě a zároveň prezentuje kvalitně zvládnutou 

metodiku práce s textem orientovanou na rozvoj emoční inteligence dětí, je Ferda a jeho mouchy (vydalo Scio v roce 

2013). Soubor, jenž obsahuje kromě knihy pohádek hračku – plyšového žabáka Ferdu, hlavního hrdinu všech 

pohádkových vyprávění, a osm plyšových much, které představují základní lidské emoce, je dílem autorek Heleny 

Vlčkové, Michaely Dostálové a Sylvie Jančiové. Jedna z emocí, prezentovaných v knize, je strach. Autorky k této emoci 

vytvořily dvě pohádky a představily strach ze dvou rozdílných úhlů pohledu: strach ze strašidel (pohádka Tajemná 

postava) a strach z nového (pohádka Tobogán aneb Jde to i bez krunýře). Každou pohádku doplňuje rubrika Drobné 

rady, která je určena rodičům a pedagogům jako podpora metodického vedení. V postranní barevné liště, umístěné u 

každé pohádky, jsou vloženy otázky, které dospělý pokládá dítěti v průběhu čtení. Otázky jsou koncipovány tak, aby 

dítěti pomohly strach přiměřeně zvládnout.  

V nakladatelství Albatros v edici První čtení vychází pro menší děti série Daniely Krolupperové Bubáček, která obsahuje 



již tři knihy věnované problematice strachu ze strašidel: Bubáček (2011), Bubáček a Myšošlap (2013) a Jak Bubáček 

potkal Bubáka (2016). Všechny uváděné tituly vhodně zpracovávají problematiku strachu u malých dětí. Autorka využila 

žánrové propojenosti pohádky, příběhové prózy a detektivky. Knížky jsou pro děti lákavé i po vizuální stránce – ilustrace 

připojila výtvarnice Lucie Dvořáková.

Uvedené beletristické knihy nejsou jediným vstupem do problematiky zvládání strachu u dětí. V oblasti umělecko-

naučné literatury jsou významným přírůstkem dva tituly, které by mohly ozřejmit emoci strachu i z psychologického 

hlediska. „Odborně“ dětem popsat strach je poměrně obtížné, ale výborně se s tímto úkolem vypořádaly dvě autorky, 

Petra Štarková a Milada Rezková.

V roce 2016 vyšla v nakladatelství Portál publikace Petry Štarkové Jak to chodí v lidské hlavě: psychologie pro děti. 

Kniha je určena dětem mladšího školního věku, i když informace, které jsou v ní prezentovány, jistě zaujmou i starší 

čtenáře. Kniha propojuje vyprávění příběhu o chlapci Filipovi, který se po těžkém úrazu ocitne v bezvědomí. Příběh 

Filipa je doprovázen naučnými vstupy, které jsou umístěny v barevně odlišených rámečcích. Texty doprovází sada 

otázek a úkolů, jež vedou čtenáře k pochopení základních psychologických pojmů: vnímání, pocity, pozornost, paměť, 

myšlení, temperament apod.

Druhou publikací přispívající k osvětě v dané problematice je kniha Milady Rezkové Neboj, neboj! Velká kniha o strachu 

nejen pro malé strašpytle. Titul vydalo na konci roku 2017 studio Yinachi. Rezková se tvorbou pro děti zabývá 

dlouhodobě, ale publikace tohoto zaměření je její první v řadě. Kniha na první pohled zaujme velkým formátem 

a bohatou výtvarnou sekcí, která této publikaci významně dominuje. Autorka spolu s ilustrátory Lukášem Urbánkem a 

Jakubem Kašem vytvořila dílo, jež dětem, dospívajícím, ale i dospělým zábavnou formou představuje základní formy 

strachu, které denně můžeme zažívat. Kniha je vhodná nejen pro práci rodiče s dítětem nebo dospívajícím, ale svoje 

místo si najde i ve vyučovacím procesu základní školy.

Poslední publikace, která byla vybrána v rámci sledovaného tématu, se jmenuje Jak přežít, když se často bojím (2017). 

Dominujícími pojmy této knihy jsou stres, strach a úzkost. Psychoterapeutka Lucie Bělohlávková, autorka 

prezentovaného titulu, formou krátkých příběhů představuje základní situace v životě dětí a dospívajících, v nichž 

mohou zažívat strach a úzkost. Prostřednictvím otázek, úkolů a metodických poznámek autorka navádí čtenáře 

k adekvátnímu řešení. Přidanou hodnotou knihy je sekce určená rodičům a pedagogům, jež obsahuje dotazník, který 

zjišťuje nejčastější projevy strachu a úzkosti u dítěte nebo dospívajícího, a desatero pro rodiče, v němž jsou shrnuty 

metodické postupy využitelné při práci s úzkostným jedincem.

Všechny prezentované publikace jsou přínosem v práci s dětmi nebo dospívajícími. Pomohou rodičům, pedagogům, 

knihovníkům, ale i biblioterapeutům při komunikaci zacílené na jedince, kteří se učí vyrovnat se s vlastním strachem a 

úzkostí.

Kontakt na autorku: petra.bubenickova@uhk.cz  

[1] ŠPINKOVÁ, Martina. Divný brach strach. 1. vydání. V Praze: Cesta domů, 2015. 44 nečíslovaných stran. 

Bludiště. ISBN 978-80-905809-7-8.
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