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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Jaký je význam pohádky v procesu socializace předškolního dítěte?
V čem spočívají nejvýznamnější momenty socializačního působení pohádek?
Lze popsat rozdíl mezi čtenou a hranou pohádkou (divadelní představení, fil apod.)?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Studující Jakub Ledvay se věnuje pohádkám dlouhodobě; je členem souboru hrajícího
pohádky dětem již řadu let. Proto se soustředil na studium specifik tohoto literárního útvaru,
prostudoval řadu pramenů a koncipoval teoretický rámec, v němž by bylo možné uchopit
význam pohádek pro socializaci dítěte. Jeho bakalářská práce je rozdělena do dvou
velkých kapitol s řadou subkapitol. První část je věnována vymezení a klasifikaci pohádek
od kouzelných pohádek, mýtů a pověstí až po moderní autorské pohádky a příběhy ze
života dětí; tento oddíl má deset subkapitol. V druhé části práce je v devíti subkapitolách
promýšlena otázka možných socializačních vlivů pohádky. Autor se v tomto oddílu zabývá
archetypy, vztahem k rodině, ke hře, k realitě, věnuje se pohádce ve vztahu ke komunikaci,
k hodnotám, popisuje jejich symbolický význam, terapeutické působení a zmiňuje i
empirické studie. V závěrech práce stručně shrnuje výsledky svého teoretického výzkumu.
Práce je celá vedena v teoretické rovině; empirický výzkum by daleko přesáhl časové
možnosti a předepsaný rozsah práce. Samozřejmé je, že pohádka by se dala ještě
analyzovat z řady dalších aspektů a jít dále například v terapeutických možnostech,
v psychoanalytickém rozboru pohádek apod. Ale účelem bylo poukázat na socializační
rámec pohádek, který nebývá příliš často v posledních letech připomínán a ani důkladněji
studován. Autor prostudoval řadu relevantních pramenů a poukázal na řadu aspektů
pohádkového světa dětí; pokusil se charakterizoval nejvýznamnější momenty působení
pohádek v uvádění dítěte do života společnosti a řešil otázky, jak vlastně pohádka přispívá
k osobnímu růstu dítěte. Předložený interpretativní text splňuje požadavky kladené na
bakalářské práce; je vzorně vypracován a proto jej lze doporučit k obhajobě.
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