
Posudek na bakalářskou práci Magdy Bartošové : Vyprávění a jeho grafický doprovod 

v předškolním věku.  

Tématem bakalářské práce je vztah mezi příběhem a obrazem v pojetí dětí předškolního věku.  

Práce se opírá o odbornou literaturu, která se vztahuje především k vývojovým 

charakteristikám tohoto věku v kontextu podstatných jevů pro sledované téma: práce dětí 

s grafikou, vyprávění, symbolická hra, řeč a písmo ad.  

Magda Bartošová pracovala s dětmi v mateřské škole v několika časových fázích, se stejnými 

dětmi. Mohla tak pozorovat  dobře různé koncepty a strategie dětí při různě postavených 

úkolech.  

Text se skládá z několika částí, podle metod, které byly použity. Dětem byla vyprávěna 

pohádka O veliké řepě, k pohádce děti vytvořily obrázek a  k obrázku provedla autorka 

s dětmi rozhovor o vztahu pohádky a obrázku. V dalším kroku byl dětem prezentován 

materiál tří ilustrací k této pohádce doprovázený textem, který byl s dětmi čten a 

interpretován.  

Jistá nevyváženost obou části je způsobená relativně dlouhým časovým obdobím nejistoty, ve 

kterém jsme řešili uchopení tématu a jeho metodické zpracování. Použité metody se však 

nakonec ukázaly jako nosné, především čtení pohádky s obrázky (leporelo).  Čas byl určitě 

také činitelem, který  zapůsobil na celkové vyznění textu, zejména závěrečné kapitoly.  

Výsledky jsou přesto zajímavé. Vycházejí z toho, že se povedlo zpracovat obraz (ilustraci 

pohádky) a text několikrát a exponovat jej v různých souvislostech. Rozdíly, které  se objevují 

u dětí v různém kontextu  zpracování obrazu pohádky  a  textu (příběhu) pohádky jsou 

inspirativní a zasloužily by si pokračování.  Zejména to, jak je příběh zprostředkován  svou 

obrazovou složkou v různých kvalitách.  I když byly děti zhruba stejného věku, bylo možné 

pozorovat také různé vývojové charakteristiky jejich práce.  Z obecných výsledků byl 

nedůležitější kontext, ve kterém byl text a obraz zasazen.  

Práce Magdy Bartošové splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji 

k obhajobě.  
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