
Oponentský posudek na bakalářskou esej 
 
 

Tereza Klubalová, Reflexe pohádky v životě současného předškoláka. Na základě 
výzkumu v mateřské škole „X“ v Pardubicích. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta 
humanitních studií, Praha 2013, 83 stran textu + přílohy s. i až cxi. 
 
 
 
          Velice obsáhlá   bakalářská esej Terezy Klubalové je zaměřena na nejmladší generaci  - 
na děti v mateřských školách, speciálně pak na způsoby reflexe pohádky v životě dnešních 
předškoláků. Autorka si vedle hlavního cíle („zjistit, co je pohádka ve vnímání současného 
předškoláka a jaká je jeho představa o pohádkových postavách“) vytýčila i celou škálu 
drobnějších cílů jako např.,  které pohádky jsou oblíbené, kdo seznamuje  dítě s pohádkovou 
tradicí, při jakých příležitostech se předávání tradice uskutečňuje a jaké pohádkové zdroje 
jsou dětmi, případně rodiči, využívány. A v neposlední řadě usilovala o to zachytit, zda děti 
odlišují realitu od fantazie nebo zda se v jejich myšlení obě roviny navzájem prolínají. Tedy 
souhrnně cíl více než maximalistický. 
 
          Autorka koncipovala svoji bakalářskou práci  kromě závěru (+seznamu použité 
literatury a pramenů a velice rozsáhlé přílohy) do tří bloků. V prvním z nich (kapitola 1 „Cíl, 
vzorek, metody“ – s. 1-30) důkladně a podrobně vyložila cíl práce, jasně vymezila svůj 
výzkumný vzorek a detailně charakterizovala použité metody – rozhovor pomocí návodu, 
zúčastněné pozorování a také komparaci. Ve druhém bloku (kapitola 2 „Pohádka ve světle 
vybraných titulů odborné literatury“ – s. 31-48) podala autorka výklad o pohádce jako takové, 
o jejím vývoji i charakteristice různých typů pohádek a v neposlední řadě se zabývala i funkcí 
pohádek. Ve třetím stěžejním  a nejobsáhlejším bloku celé bakalářské eseje (kapitola 3 
„Reflexe pohádky u dětí z předškolní třídy mateřské školy „X“ – s. 49-76) se Tereza 
Klubalová věnovala již  konkrétně vlastnímu výzkumu. Sledovala přitom především tři 
základní roviny: 1) se zabývala  tím, co je to pohádka podle dnešních předškoláků, 2) 
zmapovala situace, během nichž se předškoláci setkávají s pohádkou a 3) charakterizovala na 
svém výzkumném vzorku dětskou reflexi významu pohádky. Celý text autorka ukončila 
poměrně obsáhlým závěrem a seznamem použité literatury a dalších zdrojů. 
 
          Nedílnou součástí předkládané bakalářské eseje je velice rozsáhlá příloha. Tam Tereza 
Klubalová zahrnula: a) kresby pohádkových postav, které děti vytvořily během autorčina 
výzkumu, b) přehled témat k návodnému rozhovoru, c) komentovaný přepis rozhovorů se 
všemi 18 dětskými  informátory, d) témata polostrukturovaného rozhovoru a e) komentovaný 
přepis rozhovoru s učitelkou ve třídě sledovaných dětí. 
 
          Bakalářská práce Terezy Klubalové jako celek má logickou strukturu, pěknou formální 
úpravu a především jasně zformulovaný -i když velmi rozsáhlý- cíl. S tím koresponduje na 
bakalářskou esej až nadbytečný rozsah celého textu.  Jak v prvním, tak i ve druhém bloku 
mohla autorka některé pasáže bez negativního dopadu na celkový výsledek svého snažení 
zkrátit. Např. v podkapitole 1.2 (s. 2-13) nebylo nutné podávat až tak detailní charakteristiku 
města Pardubice či obecnou charakteristiku konkrétní mateřské školy. Podobně by šlo účelně 
zúžit rozsah jednotlivých podkapitol ve druhém bloku práce (s. 31-48). Někdy méně znamená 
více. Naopak rozsah třetího bloku (s. 49-76) odpovídá bohatosti výzkumem shromážděných 
dat. 
 



          Celkově autorka prokázala mimořádnou píli a pracovitost a konečnému předkládanému 
výsledku musela nutně věnovat neobvykle rozsáhlý časový prostor. Co se týká určitých 
pochybení, kterých se při kompletaci textu nevyvarovala, je třeba ve věcné rovině uvést 
zejména to, že užívá opakovaně formulace typu – čtyři informátoři odpověděli…, tři 
neodpověděli, dva upřesnili (srv. s. 49, týká se ale i řady dalších pasáží ať už v absolutních 
číslech či v procentech), tedy formulace neodpovídající zvolené kvalitativní strategii 
realizovaného výzkumu. Z formálních nedostatků lze pak uvést např. v posledním odstavci 
závěru na straně 80 nejasnou formulaci „informátoři v současném věku“, případně další 
drobné překlepy. 
 
          Souhrnně však bakalářská esej Terezy Klubalové odpovídá požadavkům, které jsou na 
tento typ závěrečných studentských prací kladeny a doporučuji ji proto k obhajovacímu řízení. 
Navrhuji výsledné hodnocení, zejména s ohledem na prokázanou  pracovní a časovou 
náročnost, jako „velice pěknou“ velmi dobrou. 
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