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Magda Bartošová: Vyprávění a jeho grafický doprovod v předškolním věku. Bakalářská 
práce. – posudek oponenta 
 
 Práce splňuje perfektně formální kritéria: text v rozsahu 54 stran; členěný na 
teoretickou a empirickou část; odkazující na 14 knih a 9 časopiseckých článků. Po obsahové 
stránce je však téměř zcela synkretická – na první pohled. 
 
 Cíl výzkumu a výzkumné otázky prezentuje autorka úvodem k „empirické části“ – dle 
nadpisů na s. 26. Přitom ale není jasné, co bylo cílem výzkumu, při kterém autorka dětem 
vyprávěla pohádku O veliké řepě, pak je nechala nakreslit obrázek, pak si s dětmi o jejich 
obrázku povídala, a pak si s dětmi povídala o leporelu pohádky ze tří ilustrací doplněných 
krátkými texty, které popisují ilustrovaný děj. Není zcela jasné, co autorka míní „třemi 
různými způsoby reprezentace pohádky“. Snad: vyprávění vs. kresba vs. text? Co bylo tím 
ústředním jevem, o němž se autorka chtěla výzkumem něco dozvědět, není jasné ani z těch 7 
výzkumných otázek. A už vůbec není jasné, jak k těmto otázkám či k danému postupu při 
sběru empirických dat autorka došla na základě těch předchozích kapitol „teoretické části“, ve 
kterých se letmo dotýká širokého spektra různých témat: Vývojová specifika předškolního 
věku (Vymezení specifika předškolního období, Kognitivní vývoj, Řeč a komunikace, 
Kresba), Svět pohádek (Pohádka jako umělecký útvar, Vyprávění v předškolním věku, 
Ilustrace), Počátky dětské komunikace (Počáteční psaní dětí, Počáteční čtení dětí, Výtvarná 
komunikace). 
 
 Přesto se nakonec ukáže, že autorka měla ve zvoleném designu sběru empirických dat 
šťastnou ruku a došla k empirickému zjištění, které se jeví jako inspirující pro teoretické 
úvahy, potažmo diskusi s odbornou literaturou o kresbě dětí daného věku. 
 
 Za těžiště výzkumu autorky lze totiž označit rozbor rozhovorů s 11 dětmi (7 chlapců, 4 
dívky) ve věku 6;0 – 6;9 o jejich kresbách a o leporelu pohádky O veliké řepě. (Přepisy 
rozhovorů s těmito dětmi prezentuje autorka v Příloze na s. 79–90. Kresby těchto dětí a 
rozbory rozhovorů na s. 90–107.) Tím, že dětem nejdříve pohádku vyprávěla, si autorka 
zajistila srovnatelnou znalost příběhu u zkoumaných dětí. Když pak vedla s dětmi rozhovory 
jednak nad jejich vlastními ilustracemi pohádky a nad ilustracemi komentovanými tištěným 
textem, navodila dvě situace zřejmě dosti odlišné z hlediska toho, k čemu děti při zacházení s 
kresbou inspirují. 
 V reakci na vlastní ilustraci a otázky rozvádějící otázku „Pověz mi, co jsi nakreslil/a?“ 
podává většina dětí výčet objektů (především postav), případně též jejich částí (např. „to je 
řepa, tady to jsou listy; babička, ta má brýle“ – s. 86). Jen 3 z 11 dětí (Igor, Libor, Olga) 
reagují v jiném rejstříku – příběhu (např. „E-e jak kočička přivolala myšku a šly chytnout 
řepu.“ – s. 80). Na stránky leporela a otázky rozvádějící otázku „Podívej se, jestli je na 
obrázku něco napsáno.“ však v rejstříku příběhu reagovalo 8 z 11 dětí (Viktor, Igor, Radim, 
Libor, Bořek, Martina, Olga, Patricie). Některé sice až nakonec a velmi skromně: jako Viktor 
(když u posledního obrázku říká „Vytáhli řepu“ – s. 80). Některé však jakoby rázem a velmi 
elaborovaně: jako Martina (když hned u prvního obrázku říká „Že dědeček tahá řepu, tahá, 
tahá, ale nevytáhne. Ptáček sedí a kouká se, jak to nemůže vytáhnout. První ptáček sedí na 
řepě, málem spadne, ale nespadnul, dědeček táhnul, ale nevytáhnul.“ – s. 87). 
 V dotazech na psaný text se pak autorka ujistila, že ani jedno z dětí neumí text přečíst. 
Autorka si však všímá i toho, že děti se při vymýšlení textu komentáře k obrázku nespoléhali 
jen na to, co si zapamatovaly z vyprávění pohádky. Ve fiktivním světě fiktivních postav 
dědečka, babičky, vnučky, pejska, kočičky a myšky byly schopné (Martina, ale též Olga – s. 
88) rozehrát i vlastní fiktivní příběhy obrázkem nabízených ptáčků. Autorka si všímá i toho, 
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že některé děti používaly přímou řeč, citoslovce a měnily intonaci hlasu – dodejme v místech, 
kde je autorka při vyprávění pohádky dětem sama nepoužívala (s. 71–72). Reakce na obrázek 
v rejstříku příběhu (vs. výčet objektů a jejich částí) tedy děti zaváděla na půdu fabulace: 
konstrukce fiktivních příběhů fiktivních postav ve fiktivním světě. A dokonce i na půdu 
explicitní dramatizace fabulovaných příběhů – tj. zjevné symbolické hry. 
 
 Autorka dochází k závěru, že vlastní kresba má pro děti spíše funkci „ilustrační“ – 
čímž asi míní, že v produkci a recepci vlastní kresby používají rejstřík výčtu osob a jejich 
částí. Když ale byly ty 3 z 11 dětí schopné používat rejstřík příběhu, potažmo symbolické hry 
(?) i při recepci vlastní kresby, není problém spíše v tom, že po tomto rejstříku spíše volá 
otázka dospělého formulovaná v podobě „Pověz mi, co jsi nakreslil/a?“ – a nikoli to, že se 
jedná o kresbu vlastní (vs. cizí)? Není to tak, že by otázka, která by po dětech žádala, aby při 
recepci své kresby vymyslely text komentáře, rovněž spíše volala po rejstříku příběhu, resp. 
symbolické hry i v případě vlastní kresby? A není to tak, že děti jsou schopné tento rejstřík 
používat i při produkci vlastní kresby (vs. při její recepci)? Z popisu toho, jak děti kreslily, se 
to bohužel nedozvíme, neboť autorka zde jen konstatuje, že: „Děti nad obrázky velmi často 
diskutují a ukazují si navzájem své výtvory. Některé děti tak činí dokonce více než je žádoucí a 
proto je musím k dokončení kresby pobízet.“ (s. 73) 
 
 Škoda je též to, že se autorka v Diskusi s těmito svými empirickými zjištěními 
nevrátila alespoň k některým z autorů, z nichž excerpovala v „teoretické části“. Třeba cestou 
úvahy o tom, na co to vlastně Piaget narážel, když tvrdil, že: „Kresba je formou sémiotické 
funkce, která má ve vývojové řadě místo mezi symbolickou hrou a obraznou představou.“ (s. 
14) Jen na to, že si je kresba se symbolickou hrou podobná funkční radostí a autotelismem? 
Nebo cestou úvahy o tom, co všechno děti vlastně kreslí podle didaktiků výtvarné výchovy 
jako Uždil (s. 15–16). Kreslí děti jen výčty objektů a jejich částí, případně prostorové 
uspořádání scény? Nebo „kreslí“ také inscenovaný příběh? Je pro děti kreslení jen produkce 
materializované obrazné představy vývojově směřující k dokonalosti vizuálního realismu 
fotografie? Nebo může být pro děti kreslení také více či méně skrytou podobou symbolické 
hry? A jak je to s tou nespoutanou fantazií dětí předškolního věku dle Vágnerové, potažmo 
Piageta? (s. 11–12) Je produkce představ o světě charakteristická magičností, animismem, 
antropomorfismem, artificialismem a absolutismem jen výrazem omezenosti dětského 
myšlení s použitím dosud nezvládaných podob sémiotické funkce (omezenosti spočívající v 
centraci, egocentrismu, fenomismu a prezentismu)? Nebo je pro děti daného věku nespoutaná 
fantazie také vývojovým výdobytkem, který si osvojují v různé míře a s různou mírou úsilí: 
když z těch 11 dětí nebyla autorka schopná 3 děti přivést k reakci v rejstříku příběhu, resp. 
symbolické hry, ani v té druhé z používaných situací; a když i mezi těmi 8 dětmi byly značné 
rozdíly v tom, jak elaborovaně byly schopné tento rejstřík rozehrát? 
 
 Přes uvedené výtky tedy soudím, že bakalářská práce jako zpráva z výzkumu autorky 
v celku přece jen má svůj „příběh“ a že ji mohu doporučit k obhajobě. 
 
 
 
 
V Praze 7. 6. 2013      PhDr. Miroslav Klusák, CSc. 


