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 Autorka bakalářské práce si na s. 7 vytkla tyto cíle: „postihnout význam pohádky pro 

rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku (ten se jí v teoretické části podařilo úspěšně naplnit). Ukázat, 

jak práce s pohádkou či jiným integrovaným literárním celkem přispívá k celkovému rozvoji dítěte a 

poukázat na možnosti aplikace konkrétních činností propojených s pohádkovým příběhem v 

podmínkách předškolního vzdělávání.“ (dosažení těchto cílů lze ověřit jen velmi obtížně, protože – jak 

je zřejmé z dalších částí posudku - při realizaci výzkumu, při jeho vyhodnocování, ani při formulování 

závěrů se autorka neopírala o konkrétní výzkumné cíle a kritéria pozorování).   

Jak je zřejmé ze seznamu literatury, A. Mouchová pro potřeby práce prostudovala základní 

monografie a relativně velké množství článků týkajících se tématu její práce. V teoretické části se 

věnuje vlivu pohádky na osobnost předškolního dítěte (na její emocionální, etickou a kognitivní složku), 

opírá se o novější práce uznávaných vývojových psychologů a odborníků na předškolní pedagogiku. Jen 

okrajově se zabývá pohádkou jako literárním žánrem a jejím literárně didaktickým potenciálem, 

upozaděna zůstává i její funkce estetická. Tento přístup (jak vyplyne z následujících řádků) se projevuje 

i v praktické části práce. V podkapitole o předškolním vzdělávání se autorka dlouze rozepisuje o 

potřebách předškolního dítěte, nabízí výčet pojetí potřeb u různých autorů. Tento výčet nekomentuje a 

nehodnotí, nashromážděné informace nevztahuje k tématu své práce, ani nevysvětluje, které z pojetí je 

pro potřeby práce nejvhodnější. Tyto nestrukturované informace pak v celku práce působí jako 

nadbytečné (plnící funkci jakési „textové výplně“). 

 Následují podkapitoly zaměřené na charakteristiku dítěte předškolního věku, na hru ve 

vzdělávacím procesu, na integrované a projektové vzdělávání. Teoretickou část završuje kratičká 

podkapitola věnovaná předškolnímu dítěti a pohádce, která se skládá z půlstránkové citace, kterou 

autorka pro svou práci považuje za stěžejní. Tento citát přirozeně zapadá do úvodní podkapitoly „Vliv 

pohádky na osobnost předškolního dítěte“, autorka v rámci ní mohla upozornit, že ho považuje za 

zásadní východisko a nemusela mu věnovat samostatnou podkapitolu, která v celkové (poměrně 

promyšlené) struktuře práce působí nelogicky.  

Na začátek praktické části autorka zařadila poznatky a citáty z jiných bakalářských prací, 

které by bylo vhodnější zařadit do teoretické části, v níž by autorka měla dát najevo, že se seznámila 

s tím, co bylo v dané oblasti a k dané problematice již publikováno. 

V praktické části autorka konstatuje, že její hlavní výzkumnou (respektive ověřovací) 

metodou bude pozorování. Autorka výzkumnou metodu více nepřiblížila, nevysvětlila, jak konkrétně při 

pozorování postupovala. Nestanovila si ani aspekty, na které by se při pozorování zaměřila. Její 

pozorování tedy nejspíše probíhalo nepromyšleně a nahodile.  

Dále autorka představuje mateřskou školu, v níž realizovala svůj vzdělávací projekt a její 

školní vzdělávací program (dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídku, seznam konkrétních her, básniček 

a písniček a očekáváné výstupy).  



Čtenář práce se dozví jen velmi málo o vzorku dětí, které byly do projektu zapojeny. 

Nedostane se mu informací o úrovni čtenářské pregramotnosti jednotlivých dětí, o jejich vztahu ke 

knize a literatuře obecně, o jejich schopnosti se soustředit a jiných důležitých dovednostech. Těžko si 

pak on i autorka mohou vytvořit představu o tom, zda cílená pedagogická práce v rámci integrovaného 

bloku přispěla k celostnímu rozvoji dětských osobností, které do něj byly zapojeny.  

Mezi očekávanými výstupy se objevují některé, pro které je práce s literárním 

textem/pohádkou nadmíru vhodná (např. „formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně 

reagovat“ – s. 31), A. Mouchová je však ve svém integrovaném bloku nekonkretizuje, nevyužívá jejich 

didaktického potenciálu. Kladení otázek k textu i za text patří k základním čtenářským dovednostem, 

které lze nesporně (na odpovídající úrovni) rozvíjet již v mateřské škole. Bylo by jistě vhodnější, kdyby 

autorka pro potřeby práce zredukovala očekávané výstupy (i další části ŠVP) a uvedla v ní jen ty, které 

se jí podařilo úspěšně naplnit, nebo se alespoň o jejich naplnění pokusila (z didaktického hlediska je i 

reflexe nedosaženého cíle velice přínosná.). V této podobě mohou některé očekáváné výstupy působit 

pouze jako formální cíle.       

V práci postrádám didaktickou interpretaci textu O jabloňce (s ohledem na předškolního 

recipienta). Kdyby ji autorka provedla, pravděpodobně by pak práci s textem samotným věnovala více 

prostoru. V jejím integrovaném bloku slouží kniha většinou jen jako odrazový můstek pro další činnosti.  

Výjimkou je podkapitola nazvaná Literárně výchovné jádro výzkumu. V této podkapitole 

autorka uvádí obecné cíle, činnosti a konkrétní zadání otázek vztahujících se k textu pohádky O 

jabloňce. Obecné cíle by si zasloužily být konkretizovány, otázky být okomentovány (nejen) z hlediska 

čtenářské pregramotnosti. Otázky k ilustracím zůstávají na obecné rovině, nejsou vztaženy k textu 

pohádky (je to způsobeno obecně položenou otázkou autorky -„Čím jsou ilustrace v knihách důležité?“ 

– s. 34). A. Mouchová pomocí dobře položených otázek vede děti k rozlišení fikce a reality, snaží se 

pracovat s významy slov (ale úkol pro práci s homonymy ke slovu koruna již jde mimo text, nepomáhá 

dětem v porozumění samotnému textu). Na této podkapitole oceňuji, že autorka usiluje o propojení 

praktické a teoretické části práce (např. na s. 34).   

 Kompozice pohádky O jabloňce založená na střídání ročních období (děj pohádky ovšem 

nezačíná jarem, nýbrž zimou) autorku inspirovala k vytvoření 4 projektů spjatých s jednotlivými 

ročními obdobími, kterou jsou v knížce ztvárněny. Autorka v rámci nich naplánovala činnosti 

z nejrůznějších oblastí lidského (dětského) života, směřující k rozvoji široké škály dovedností a osvojení 

nových poznatků. Ocenění hodné na těchto projektech je, že A. Mouchová se snažila reagovat na 

bezprostřední přání a potřeby dětí, vyjít jim vstříc, pokud samy projevily zájem o některou 

neplánovanou činnost, pokud měly touhu se něco dalšího dozvědět.  

 Vyhodnocení projektu je provedeno pouze na obecné rovině, není zřejmé, které dílčí cíle 

(očekáváné výstupy) se podařilo naplnit.  Sama autorka konstatuje (s. 45), že hodnocení naplnění cílů by 

bylo možné, kdyby obecné cíle byly „konkretizovány vzhledem k různým činnostem.“     

 Práce je psána kultivovaným stylem a jazykem. 

K obhajobě autorce doporučuji si připravit: 1) didaktickou interpretaci textu pohádky O 

jabloňce, 2) příklady konkrétních cílů, kterých by bylo možné v rámci integrovaného bloku dosáhnout a 

které by byly součástí jeho literárně výchovného jádra 3) příklady položek, které by bylo možné v rámci 

integrovaného bloku sledovat a vyhodnocovat. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji mezi velmi dobře až dobře. O konečné podobě 

známky rozhodne obhajoba. 

    V Praze dne 24. 8. 2013                                                                     ….…………………………. 

                                                                                                  Podpis  


