
Oponentský posudek bakalářské práce 
Název práce: Využití pohádek pro emoční rozvoj dítěte předškolního věku 
 
Autorka: Simona Karlová 
Vedoucí práce: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 
Oponentka: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. 
 
 
V posuzované práci se její autorka věnuje možnostem využití pohádek v oblasti emočního 
rozvoje dětí v předškolním věku. Toto téma bezpochybně nabízí mnoho úhlů pohledu a 
prostoru k aplikovanému zkoumání, čehož autorka využila. Svým zaměřením plně odpovídá 
(tématem i formou zpracování) jejímu studijnímu zaměření, což hodnotím velmi pozitivně. 
 
Práce je tradičně členěna do dvou částí: teoretickou a praktickou.  
 
V teoretické části jsou kapitoly řazeny logicky a strukturovaně. Za zásadní považuji kapitoly, 
které se věnují teoretickému uchopení problematiky regulace emocí. Autorka správně 
naznačuje, že tato schopnost je významná právě v předškolním období, neboť se dítě 
systematicky připravuje na roli školáka. Autorka také analyzuje RVP PV, kde korektně 
akcentuje oblasti, věnující se významu rozvoje emocionality v tomto období. Citacemi z tohoto 
dokumentu potvrzuje použití pohádek při rozvoji emocionality dětí.  
Druhá kapitola je věnována tématu pohádky. Cílí na význam pohádky pro život dítěte 
z hlediska rozpoznávání dobra a zla. Pohádka zprostředkovává jasný řád světu, který je často 
významně složitější. Čtení pohádek je také jedinečná situace, ve které dítě prožívá blízkost 
s rodičem, proto je pravidelné společné čtení tak významné.  
V další části textu se autorka zabývá analýzou pohádky Popelka a O dvanácti měsíčkách. 
Vychází především z pojetí Bettelheima. Škoda, že autorka nepracovala s textem Kateřiny 
Kubíčkové, který se věnoval právě srovnání interpretací Popelky. Jistě by v něm našla další 
inspiraci.   
 
V praktické části nás autorka seznamuje s cílem výzkumu a metodologií.  
Cílem je poměrně široce formulován:  

- Rozšířit aktivní slovní zásobu v oblasti emocí 
- Rozvíjet emoční inteligenci prostřednictvím seznámení se strategiemi pro vyrovnání se 

s negativními emocemi. 
 
Cíle dále rozpracovává do výzkumných otázek.  
Hlavní výzkumnou metodou je akční výzkum, který je s ohledem na záměr práce relevantní. 
Autorka nakonec pracovala pouze s pohádkou O dvanácti měsíčkách, což nedostatečně 
vysvětlila. Prosím o doplnění.  
Výzkumný vzorek tvořily děti z pražské mateřské školy – zelená třída (děti ve věku 2 až 5 let), 
červená třída (děti ve věku 4 až 6 let). 
Autorka podrobně popsala projekt a také záznamy o průběhu akčního výzkumu. Prvním 
analýzám se věnuje v kapitole 4.7 Dílčí závěr. Reflektuje to, že pro děti může být ještě složité, 
že jedna postava může zažívat více emocí (např. zlost, ale i radost). Současně reflektovala, 
překážky, které se objevily v zelené třídě – některé aktivity/otázky byly pro děti náročné, proto 
jim upadala pozornost.  



Za klíčovou považuji část, kde autorka upravuje realizované aktivity na základě akčního 
výzkumu.  
 
Prosím, aby se v průběhu obhajoby studentka vyjádřila, jak by aktivity pro emoční rozvoj 
modifikovala z hlediska věku. 

Celkově považuji práci za zdařilou. Splňuje nároky kladené na bakalářskou práci, proto ji 
doporučuji k obhajobě.  

7.5.2022, Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. 

 
 
 
 


