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Předkládanou bakalářskou práci tvoří 71 stran textu včetně seznamu literatury a příloh. 

Délka vlastního textu odpovídá požadovanému rozsahu. Práce obsahuje všechny povinné 

součásti včetně anglického abstraktu. Styl, kterým je práce psaná, odpovídá odborné 

publikaci, práce však obsahuje větší množství překlepů a gramatických chyb.  Celkově je 

struktura textu přehledná, pouze tabulky nejsou číslované.  

Cílem práce je zmapování a následné srovnání kognitivních strategií předškolních dětí 

ve vztahu k genderově tradičním a netradičním pohádkám.  Autorka se dále zabývá mírou 

akceptace hlavních postav genderově netradiční pohádky ve srovnání s pohádkou genderově 

tradiční. Sledovány jsou rovněž rozdíly mezi chlapci a dívkami.  

Práce se skládá z části teoretické a empirické. Uspořádání témat teoretické části působí 

zprvu nesourodým dojmem, po podrobnějším prozkoumání je však patrné, že všechny části 

zde mají své opodstatnění. Autorka navíc všechna témata úspěšně propojuje s ústředním 

tématem práce. Vytknout lze snad jedině to, že závěr teoretické části neodkazuje na cíle 

empirické části. Autorka toto do jisté míry obhajuje v závěru práce nedostatkem literatury 

vztahující se přímo k tématu výzkumu. I v případě, že tomu tak opravdu je, by zřejmě bylo 

možné pomocí stávající literatury obhájit zvolení daného tématu, čímž by práce získala větší 

jednotnost.  Celkově je ale práce s literárními zdroji na dobré úrovni. Kromě českých jsou 

voleny i zdroje cizojazyčné. V seznamu literatury však chybí některé citované zdroje, jiné 

jsou zde naopak navíc.  

Empirická část obsahuje vytyčení cílů práce, popis designu výzkumu a výzkumného 

vzorku a dále prezentaci výsledků analýz. Autorka přistoupila k výzkumu svědomitě. Před 

započetím hlavního výzkumu absolvovala s několika dětmi pilotní rozhovory. Tato fáze se 

ukázala jako velice přínosná, jelikož odhalila autorce možné budoucí problémy týkající se 

motivace a pozornosti dětí. Na základě této zkušenosti byly rozhovory s dětmi doplněny o 

papírové loutky představující jednotlivé pohádkové postavy. Tato pomůcka se stala důležitým 

podnětným materiálem. Pozitivně hodnotím zvolení dvou hlavních oblastí, ve kterých byly 

prováděny analýzy. Jak oblast analýzy dějových zlomů, tak oblast analýzy hlavních postav 

pohádek, přináší mnoho zajímavého. Některé postupy a interpretace však nejsou dostatečně 

obhájeny. Otázky typu „nemohlo to být náhodu tak, že“…kladou na dítě předškolního věku 



velmi vysoké nároky. Reakce dítěte tedy nutně není jen otázkou přístupu k genderu. Do hry 

nutně vstupují další proměnné - např. stupeň kognitivního vývoje dítěte, míra tvořivosti a 

fantazie atd. Souvislost můžeme hledat i v oblasti paměti – tápání dítěte v případě netradiční 

pohádky může rovněž souviset s novostí daného schématu, které bezpochyby klade vyšší 

nároky na paměťové funkce. V další oblasti analýzy není jednoznačné, proč je identifikace 

zvažována jen tehdy, když dítě kromě toho, že by chtělo postavou být, jí zároveň považuje za 

důležitou. Pokud za tím stojí nějaký autorčin koncept, měl by být v textu explicitně rozveden. 

Závěr práce je přehledný a celkově lze říci, že je v něm odpovězeno na předem 

položené otázky. 
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