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          Autorka předkládané bakalářské práce zvolila specifické téma, ve kterém se pokusila 
spojit na jedné straně dětský pohled na genderové role v pohádkách a na druhé straně ještě 
pohled sourozenců na tyto role ve vztahu k jejich konkrétnímu rodinnému zázemí. Výzkumný 
úkol, který si spojením těchto dvou poloh stanovila, byl velmi náročný a také jistě nesnadný. 
Ulehčením rovněž nebylo ani výzkumné  prostředí mezi dětmi „školkového věku“. 
 
          Veronika Vampolová koncipovala svoji bakalářskou esej vedle samostatného úvodu a 
závěru (+seznamu použité literatury) do dvou základních bloků označených jako „Teoretická 
část“ (s. 10-54) a „Empirická část“ (s. 55-80). V prvním bloku zpracovala nejprve 
problematiku socializace a emoční vývoj předškolního dítěte (kapitola první – s. 10-21), dále 
sledovala otázku genderu v dnešní společnosti, zejména pak genderovou identitu a dotkla se 
také rozdílného chování rodičů (ale nejen jich) k dětem podle jejich pohlaví (kapitola druhá s. 
22-35). Následně se věnovala pohádkám jako „kulturnímu dědictví“ (kapitola třetí s. 36-54), 
kde ovšem dala prostor také pro psychologický či psychoterapeutický pohled  a samostatnou 
podkapitolku (3.3.) věnovala zobrazení genderu v pohádkách. 
 
          Druhý blok věnovala autorka svému vlastnímu výzkumu, kdy nejprve vymezila cíl, 
který si v rámci své bakalářské práce stanovila,  a dále charakterizovala kvalitativní 
metodický přístup k jeho řešení.. Následně popsala  postup při interpretaci i oba pro účely 
výzkumu sestavené pohádkové příběhy. V podkapitolce 4.5 (s. 60-74) s ne zcela výstižným 
označením „medailonky“ se Veronika Vampolová soustředila již na první kroky analýzy, kdy 
postupně podala základní charakteristiky rozhovorů s jednotlivými sourozeneckými 
dvojicemi. V této pasáži nemusela autorka tolik „šetřit“ s přímými citacemi dětských výroků. 
Dílčí závěry své analýzy pak shrnula v tabulkovém přehledu, který následně rozvedla ve 
slovní podobě. V této části textu však opakovaně ve formulacích sklouzávala k vyjádřením 
kvantitativního charakteru. 
 
          V samotném závěru pak autorka nejprve konstatovala, že se její závěry shodují se 
závěry diplomové práce, kterou se při formulování svého výzkumného úkolu inspirovala. 
Inspirace i závěrečné zjištění je určitě v pořádku, nicméně je třeba poukázat na to, že při 
jednotlivých krocích své vlastní analýzy tuto souvislost nikterak Veronika Vampolová 
nezohledňovala. Totéž se týká i dalšího konstatování, že v autorčině výzkumu se potvrdila 
studie Bronwyn Davies, navíc tato studie není uvedena v seznamu literatury (Případy absence 
autorů, na které je v textu odkazováno, v uvedeném seznamu použité literatury, jsou častější – 
srv. např. s. 47, 53.) V souvislosti se závěrečnou snahou zohlednit vliv rodinného prostředí se 
opět objevují kvantitativní formulace typu „ve třech z pěti párů“ a podobně. 
 
          Celkově je bakalářská esej Veroniky Vampolové na velmi dobré úrovni, po formální 
stránce je zpracovaná (až na drobnosti – např. s. 71) velice pečlivě a autorka se opřela o 
širokou škálu zdrojů. Také rozsah práce svědčí o autorčině pracovitosti i dostatečném 
časovém prostoru, který finalizaci eseje věnovala. Ocenit je třeba i kreativitu, se kterou 



k řešení vytýčeného úkolu přistoupila, stejně jako schopnost pohybovat se v nelehkém 
výzkumném terénu v prostředí malých dětí. A i přes shora uvedené výhrady věcného 
charakteru hodnotím předloženou práci velmi pozitivně. Autorka prokázala, že si dovede 
vytýčit konkrétní výzkumný problém a je schopna shromáždit data potřebná k jeho řešení i 
formulovat přiměřené závěry. Bakalářskou esej Veroniky Vampolové doporučuji proto 
k obhajovacímu řízení a vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem navrhuji podle průběhu 
obhajoby  hodnocení na pomezí mezi velmi dobře až výborně. 
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