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Autorka zvolila za téma své práce psychologické aspekty pohádky, resp. význam 

pohádky v životě dítěte, kde pohádku zprostředkovávají především rodiče, a způsob zacházení 

s pohádkou v rodině. 

 

Teoretickou část představují tři hlavní nosné kapitoly. Pohádka – kde se autorka snaží 

postihnout vymezení pojmu a vývoj pohádky, funkce pohádky a její místo v kontextu 

dětského myšlení a prožívání, a kterou uzavírá podrobnou charakteristikou 4 vybraných 

pohádek. Další kapitolu pak představuje rozpracování problematiky rodiny – charakteristické 

znaky, proměny v čase a rámcový přehled funkcí rodiny. Závěr teoretické části tvoří 

problematika čtení pohádek v rodině a jeho význam pro jednotlivé členy rodiny i celý rodinný 

systém. Celá tato část usiluje o srozumitelnou a přehlednou strukturu textu, přestože pro 

autorku není snadné odpoutat se od náznaků poetizujícího a esejisticky laděného sdělení. 

Postupný příklon k ukázněnému odbornému sdělení byl rovněž patrný při postupném 

dolaďování závěrečné podoby práce. 

Empirické šetření usiluje o dílčí propojení kvantitativního a kvalitativního přístupu. 

Autorka se snaží zjistit, jak a nakolik využívá pohádek současná rodina, jaké místo v jejím 

životě pohádka zaujímá. Čtyři zvolené hypotézy v podstatě usilují o ověření názoru 

odborníků, kdo a jak zprostředkovává dětem pohádky především a v jakém vývojovém 

období se tak děje.  

Kvalitativní část výzkumu sleduje především význam pohádek pro děti z pohledu 

rodiče a důvody, pro které rodiče pohádky volí a vhodný věk dítěte. Autorka pracuje 

s autorským dotazníkem, který byl administrován více než 130 rodičům. Autorka dokládá 

výsledky svého zjištění jak slovním vyjádřením tak i ve formě přehledových tabulek a grafů 

(je ovšem možno zvážit, zda by některé z nich nebylo lepší umístit do příloh práce, aby se 

textu odlehčilo). Kapitola diskuse adekvátně zvažuje možná omezení a zkreslení výzkumu. 

Literatura je poměrně obsáhlá. Práce odpovídajícím způsobem dokumentují přílohy. 

Celou práci charakterizuje zajímavé téma, přínosné z hlediska rodinné interakce, které 

opakovaně akcentuje jak úlohu pohádky, tak i význam formy kontaktu dítěte s ní.  



 

Závěrem proto doporučuji, aby se předložená práce stala předmětem obhajoby na 

katedře psychologie. Navrhuji hodnocení: výborně. 
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