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Bakalářská práce Petry Malé nese mírně nepřesný název – ve skutečnosti se zabývá 

pamětními, poznávacími a identitními strategiemi dětí v předškolním věku vůči 

pohádkám s genderově tradičním a genderově netradičním obsahem. Pohádky jsou 

považovány za jeden z nejsilnějších činitelů v rámci rané genderové socializace, neboť 

jako kulturní artefakty odrážejí uspořádání sociální reality, včetně genderového řádu, a 

spojují s ním morální poučení. Ve své schematičnosti a silné symboličnosti jsou 

základním stavebním kamenem, na němž se formuje dětská představa o sociálních rolích 

a jejich vztahu k nim. Zahraniční analýzy ukazují, že v pohádkách dominují tradiční 

genderové vzorce, které si děti mají tendenci osvojit a dále reprodukovat. Ačkoliv 

nemáme přesná výzkumná data, lze předpokládat, že situace v českém prostředí je 

obdobná. Předkládaná bakalářská práce si klade otázku, jak děti předškolního věku 

reagují na příběhy, které se obvyklým genderovým vzorcům vymykají. Jedná se tak o 

prolnutí dvou témat – 1) mechanismy genderové socializace a 2) strategie řešení nových 

problémových situací.    

 

Oceňuji, že se autorka pro toto téma rozhodla a že dokázala pro spolupráci získat 

konkrétní mateřskou školu, respektive skupinu dětí. Téma není snadné, neboť k němu 

existuje poměrně málo zdrojů a navíc je metodologicky těžko uchopitelné, zvláště bez 

zkušeností s dětmi předškolního věku. Autorka se nicméně s výzkumnými potížemi (ve 

fázi přípravné, realizační i analytické) dokázala vcelku obstojně vypořádat. Navázala na 

bakalářskou práci Martina Musila, z níž si „vypůjčila“ podnětový materiál. Zásadně však 

inovovala podobu rozhovorů, a to jednak tím, že je podstatně více strukturovala (zavedla 

specifické dotazování na zlomové momenty příběhu, v němž se ujišťovala o míře 

porozumění příběhu), a jednak využitím postaviček, které reprezentovaly pohádkové 

postavy. Nalezení funkčního modelu rozhovorů bylo pracné a svědčí o velkém zaujetí i 

dovednostech autorky. Provedení sběru dat považuji za zdařilé.  

 

I přes potíže, které během zpracování nastávaly, měla Petra po celou dobu o práci zájem. 

Pravidelně konzultovala a byla otevřená připomínkám. Velice si cením toho, jak se snažila 

vlastní práci zlepšovat. Posun v jejích dovednostech týkajících se práce s literaturou, 

sběru dat, analýzy dat či psaní textu považuji za zcela viditelný. K výslednému textu však 

přesto mám připomínky, které rozvádím níže.  

 

Autorka čerpala z 26 publikací, z toho jen tři jsou v angličtině. Až na výjimky se jedná o 

publikace přehledové, nikoliv monografické v daném tématu. I když zdrojů k tématu 

vnímání genderového aspektu pohádek není mnoho, některé přeci jen existují (a autorka 

minimálně jednu stěžejní knihu ode mne měla přímo k dispozici) – je tedy škoda, že je 

více nevyužila. Z použitých publikací autorka parafrázuje a cituje to nejpodstatnější (pro 

dojem dobrého vhledu do problematiky by však bylo bývalo vhodné jít hlouběji). Správně 

užívá odkazování a citační normy. Snaha o kritický odstup vůči použité literatuře je 

v textu patrný, ovšem jen zřídka je do důsledku naplněn.  

 

Stylisticky je diplomová práce na spíše slabší úrovni, nicméně text je srozumitelný. 

Určitou jazykovou neobratnost (včetně vyskytujících se gramatických chyb a překlepů) 

přikládám zejména autorčině nejistotě a časovému tlaku při dokončování.   

 

Z hlediska struktury je práce členěna logicky. Ovšem větší přehlednost by přineslo 

víceúrovňové číslování kapitol a dále hlubší vzájemné prolínání/odkazování kapitol, 

z něhož by mimo jiné vyplývalo, jak autorka o vztahu uvedených témat uvažuje. 

Samotný výběr témat do teoretické části však považuji za dobrý – všechna jsou 



relevantní následnému výzkumu. Sporným aspektem teoretické části je tendence k 

heslovitosti – text místy ztrácí plynulost a logickou návaznost a získává charakter 

slovníkových hesel.  

 

Empirická část začíná velmi zdařilým představením průběhu výzkumu a souboru dětí. 

Zatímco v podkapitolách 3.1 až 3.4 je styl „vyprávění toho, co jsem dělala“, adekvátní 

(umožňuje nám vytvořit si jasnou představu o důvěryhodnosti výzkumu), v části 3.5, 

která má prezentovat výsledky analýzy, bych preferovala jiný způsob podání. 

Odhlédneme-li od této částečně formální výhrady, zůstává slabinou zpracování dat 

tendence ke kvantifikaci (kvantifikace jako analytický cíl, nikoliv prostředek) a určitá 

nemotornost či povrchnost interpretací. Na druhou stranu je však evidentní, že základní 

analýza provedena byla, a to z několika úhlů, respektive na základě několika řezy skrze 

data.  

 

Autorka se zvláště zabývala několika aspekty dětských odpovědí vážících se 

k podnětovým pohádkám, např. dějovými zlomy, charakteristikou postav, identifikací s 

postavami atd. Zároveň se vždy dívala na shody mezi odpověďmi jednotlivých dětí vůči 

tradičním a netradičním pohádkám a na shody uvnitř skupiny dívek a skupiny chlapců. 

Ačkoliv by bylo možné postupovat i jiným způsobem, autorka dospěla na základě 

neúspěšných pokusů k závěru, že pro ni bude nejvhodnější soustředit se při analýze na 

vytvoření křížových matic. V nich řádky tvořily jednotlivé děti, respektive skupiny dívek a 

chlapců, sloupce podnětový materiál uspořádaný podle klíčových aspektů (kategorií) a 

náplní buněk byly údaje z rozhovorů. Jedná se o jednoduchý, ale vcelku efektivní 

analytický přístup. Kombinaci zvolených pohledů na data považuji za zajímavou a 

přínosnou z hlediska hledání vhodné metodologie pro výzkum tohoto tématu. Kromě toho 

považuji za podstatná i některá výzkumná zjištění. Ta potvrzují a do určité míry i 

prohlubují nálezy B. Davies, což bohužel není v bakalářské práci diskutováno. 

K pregnantnímu objasnění kognitivních strategií, jak sliboval název práce, sice nedošlo 

(formy pamětního a kognitivního zpracování byly spíše jen naznačeny než detailně 

popsány), ale tímto směrem bylo nakročeno.  

   

 

 

 

Závěr: Bakalářská práce Petry Malé splňuje nároky kladené na bakalářské práce. 

Navzdory určitým slabinám z hlediska hloubky analýzy teoretických pramenů i 

empirických dat a z hlediska způsobu prezentace, ji považuji za kvalitní důkaz toho, že 

Petra disponuje přiměřenými badatelskými dovednostmi. Ty prokázala nejen výsledným 

textem, ale zejména viditelným posunem během vzniku práce. Proto práci doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

 

 

V Praze, 24. 7. 2012      PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 


