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Bakalářská práce sl. Klubalové se zabývá problémem představ o 

pohádce a problémem předávání folklorní tradice u dětí. Pro 

realizaci svého výzkumu si autorka vybrala předškolní třídu 

v mateřské školce ve svém rodném městě.

Problém je bezesporu zajímavý a záslužné je i to, že práce 

kolegyně stojí na hranici mezi etnologií a folkloristikou, 

která se stále nevymanila z nepříznivého vývoje v období tzv. 

normalizace; dobrých folkloristických výzkumů je stále málo. 

Studentku lze pochválit i za přehlednou strukturu práce: po 

vytčení problému charakterizovala kolegyně vcelku velmi zdařile 

své výzkumné město (pochopitelně i s ohledem na to, zda je 

prostorem poskytujícím možnosti plnohodnotného prožití dětství), 

svou školku (a její herní a „čtenářské“ zázemí v interiéru i 

exteriéru), její učební osnovy, běžný den předškoláka a konečně 

i třídu, v níž realizovala svůj výzkum, současně se však 

zaměřila i na obecnou charakteristiku dětského informátora.

Vlastní profily dětí  informátorů jsou zdařilé, pouze chybí 

souborné představení vzorku. Následuje přehled správně 

zvolených metod (rozhovory, pozorování, komparace, ta je ovšem 

vysvětlena s nedostatečným porozuměním), představení některých 

vlivných folkloristických teorií věnovaných pohádce, její

druhová charakteristika. Vlastní výzkum se pak soustředil na 

obraz pohádky v dětském světě, na předávání tradice vyprávění 

pohádky a konečně i na význam, který děti pohádce přičítají. 

Vzhledem k nízkému věku informátorů nemohla kolegyně postupovat 

standardně, a proto správně začínala svůj rozhovor s malým 

informátorem kresbou pohádkové postavy, od níž se následně 

odvíjelo vyprávění o tomto specifickém folklorním žánru. Další 



pomůckou se stalo album fotografií pohádkových seriálů, ale i 

televizních seriálů, které nelze rozhodně označit za pohádku, i 

když v některých případech mohou některé pohádkové motivy 

přejímat. Současně kolegyně prošla i školkovou knihovničku, 

bohužel však již nezhodnotila její kvalitu a ustrnula na pouhém 

soupise knížek.

Druhou část práce vcelku zdařilé představení definic pohádky 

jejími některými teoretiky a druhy i funkce pohádek. Postrádám 

jen Sirovátkovu knihu Současná česká literatura a folklór 

(1985), Soupis českých pohádek Tilleho (1929 – 1937), příp. 

upozornění na dílo E. E. Meletinského. Pokud by studentka četla 

německy, otevřela by se jí možnost studovat např. dílo I. 

Weber-Kellermann. Z klasických českých prací by šlo ještě 

upozornit na Slovanské pohádky K. J. Erbena (vyd. J. Horák 1951)

nebo K. Horálka (1964).

Jádrem práce je však vyhodnocení vlastního výzkumu. Přestože 

studentka občas od výkladu sklouzne k popisu, velmi přesvědčivě 

zodpovídá všechny své otázky. Zajímavá je dětská představa 

pohádky jako kresleného nebo animovaného příběhu, s typickým 

zvířecím hrdinou, který má nadpřirozené schopnosti. 

Pravděpodobně nepřekvapí propad klasické pohádky ve prospěch 

pohádky moderní, animované filmové pohádky i role televize jako 

hlavního zprostředkovatele pohádkového příběhu. Výzkum však 

jednoznačně znovu potvrdil nesmírný význam televize. Pozitivně 

lze vnímat i stále ještě relativně silnou pozici rodiče jako 

zprostředkovatele (čtenáře, výjimečně vypravěče) pohádky. 

Důležitý je i závěr o zvýhodnění dětí z úplných rodin a dětí 

vysokoškolsky vzdělaných rodičů při předávání pohádky, naopak 

školka se svým silným socializačním vlivem tradičně různé vlivy 

rodin vyrovnává. Vysoce abstraktní otázku o významu pohádky 

zodpověděla pochopitelně ani ne třetina dětí, možná mohla být 

otázka položena méně přímo. V závěru je pak zdařile porovnáno 

dětské a odborné vidění pohádky.



Závěr. Bakalářská práce sl. Klubalové splňuje nároky kladené na 

bakalářskou práci, navrhuji ji hodnotit jako horší výbornou

nebo vynikající velmi dobrou.
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