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Autorka si vytkla za cíl ověřit, zda děti získají k poezii hlubší vztah, když 

jim je zprostředkována v propojení s pohybem, než když jsou s poezií seznamovány 

pouze slovně.  V závěru již ovšem mluví pouze o míře zájmu, o míře zapojení dětí do 

činnosti, ne o vytvoření hlubšího vztahu (na něj pouze usuzuje). Vytváření vztahu je 

totiž záležitost dlouhodobá (nezvládnutelná během několika týdnů), ovlivněná mnoha 

faktory. Autorka tedy formulovala cíl nepřesně, měla se již při jeho formulaci zaměřit 

na aspekty pozorovatelné a v rámci diplomové práce realizovatelné. Pro účely 

obhajoby doporučuji tento cíl přeformulovat.  

 Teoretická část práce zabírá více než 40 stran práce. Je to poněkud 

nepoměrné množství vzhledem k tomu, že praktická část práce, která by měla 

představovat autorčin vklad a tvořit základ práce, má rozsah pouze 20 stran. Navíc 

polovinu z každé z těchto dvaceti stran zabírá fotografie dětí při činnosti.    

Na teoretické části je ocenění hodné, že autorka prostudovala poměrně 

velké množství odborných publikací. Problémem teoretické části je, že autorka pouze 

cituje vybrané autory, ale v citacích chybí označení stran. Z textu je zjevné, že 

autorka z dané publikace cituje z různých stran, kapitol. V důsledku toho působí text 

nesourodě, není vnitřně strukturován. Autorka navíc citáty nekomentuje, nedává 

najevo svůj názor, kriticky je nehodnotí. To by bylo potřeba zvláště v případě, kdy 

čerpá z publikací, v nichž některé informace již nejsou platné (například s. 17. – 

Strnadová (1987) – dnes již existuje RVP PV, informace o literární výchově v MŠ 

zde uváděné jsou platné pro dobu před rokem 1989 – autorka toto nereflektuje), nebo 

jsou naopak poplatné dané době (například s. 23/24 – Kádnerová (1982) – „Velkorysá 



kulturní politika našeho státu činí existenci bohatě vybavené knihovny v mateřské 

škole samozřejmostí.“ – příklad tendenčního dobového prohlášení, které autorka 

v práci uvádí bez komentáře). 

První tři kapitoly teoretické části jsou věnovány charakteristice poezie pro 

děti, významu poezie pro rozvoj osobnosti dětí a vztahu dětí k poezii. V úvodní 

kapitole o poezii se autorka dopouští několika terminologických nepřesností: na s. 9 

píše o intencionální lidové poezii a dále na stejné straně o tvorbě autorů lidové poezii. 

Lidová poezie původně nebyla určena (výhradně) pro dětského recipienta a vzhledem 

ke své anonymitě a kolektivnosti u ní nemůžeme mluvit o autorech. Autorka v této 

části na obecné rovině (ne vztahu ke specifikům dětské poezie a tedy nadbytečně) 

definuje několik literárně teoretických pojmů (jako rým, versologie apod.) 

Přílišnou obecností trpí i kapitoly věnované charakteristice pohybové 

výchovy a jejímu významu pro rozvoj dětské osobnosti. Navíc se informace u 

jednotlivých autorů překrývají, čtenář se z nich nedozvídá nic nového. S tématem 

práce souvisejí pouze poznatky získané z Ebena (1975), který píše o propojení 

mluveného slova a pohybu (viz s. 33-34), a informace z publikace Berdychové 

(1989) citované na straně 39, která pohybovou výchovu chápe jako důležitou složku 

estetické výchovy.   

Jak jsem již psala výše, praktická část diplomové práce je velmi stručná. 

Tato stručnost a nedotaženost se projevuje i v jejích jednotlivých kapitolách. 

Z charakteristiky výzkumu se čtenář nedozví, na základě čeho autorka určila body 

signalizující míru zájmu, kde se inspirovala, z jaké literatury vycházela (není totiž 

zjevné, zda a jak propojila poznatky z teoretické části s částí praktickou). Čtenáři není 

vysvětleno ani to, jak funguje škála 1-5 (pro čtenáře je jistě podstatná informace, 

která z hodnot je nejnižší a která nejvyšší apod.), kterou autorka používá 

k vyhodnocení svého pozorování. Autorka nezdůvodnila výběr textů (podle jakého 

klíče je vybírala), nezhodnotila, jaký je jejich didaktický potenciál (tedy co v nich na 

děti nejspíše esteticky působí), neobjasnila, jak dětem pohybová aktivita pomáhá 

pochopit významovou stránku básně. Nepopisuje, jak dětem jednotlivé aktivity 

vysvětluje, jak je s nimi nacvičovala, nereflektuje průběh nácviku. Pro obhajobu 

navrhuji, aby si autorka vybrala jednu báseň, zdůvodnila její výběr, zhodnotila její 

potenciál a vysvětlila, jak pohybová aktivita pomáhá dětem pochopit významovou 

stránku básně.  

Autorka nedodržuje zásady přirozeného způsobu učení – nenaplánovala pro 

děti činnosti, které by je uvedly do aktivity, které by je k ní motivovaly. V práci 

postrádám i reflexi, která by dětem umožnila, aby v nich báseň mohla doznít, aby 



mohly znovu zpracovat své zážitky a dojmy. V teoretické části píše o tvořivosti dětí, 

ale u žádné aktivity nenabídla dětem možnost, aby ony samy vybíraly básnický text, 

aby se zapojily do ztvárnění významů básně pohybem na základě svých vlastních 

prožitků a porozumění. Pro obhajobu doporučuji, aby si autorka vybrala jednu báseň 

a pro tu připravila motivační a reflexivní aktivitu.   

Autorka ponechává získané výsledky bez komentáře, neinterpretuje je a 

nevysvětluje. Proto i samotný závěr má rozsah pouze čtvrtinu stránky. Pro účely 

obhajoby doporučuji, aby si autorka tyto závěry promyslela a připravila.  

V práci se vyskytují syntaktické chyby, především nadbytečné čárky (např. 

s. 10 „Podle Mašindové (1972) schopnost porozumět poezii, není člověku dána, ani 

se nevytvoří sama od sebe“- nadbytečná čárka je vyznačena podtržením). 

Přes všechny uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 

známkou dobře.  

               

  V Praze dne 3. 1. 2012                                            ….…………………………. 

                                                                                   Podpis  


