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Posudek vedoucího na bakalářskou práci Barbory Mlázovské "Magické myšlení u dětí v 
předškolním věku". 

Barbora Mlázovská si pro svou práci zvolila provést dílčí repliku výzkumu, který ve dvacátých 
letech minulého století prováděl J. Piaget, který se týká dětského uvažování o přírodě, o původu 
přírodních jevů, původu snů, rozlišování věcí na živé a neživé a podobně. Piaget zde na obsáhlém 
materiálu ukazuje postupný ústup "magického myšlení" - animismu, egocentrismu a nástup 
racionality a "common sense". Velmi pěknou část tohoto výzkumu představuje právě až 
etnografická studie "pariticipace", egocentrismu a antropocentrismu, kdy se v dětských představách 
celá příroda točí kolem lidí a subjektu samotného. A výchozí otázkou této práce bylo: změnilo se od 
té doby něco? Mezi 20. lety 20. století a současností leží bezmála 100 let především informační 
revoluce, děti mají už odmala přístup k filmům, počítačům, jsou zavalené vědeckými teoriemi v 
přeestrojení různých naučných seriálů a mohli bychom předpokládat, že bude situace možná jiná, 
než v Piegatových dobách. Pro výzkum byla zvolená skupina dětí předškolního věku a rozsah 
omezen na téma animismu (induktivně, podařilo se k tomu sebrat nejvíce dat). B. Mlázovská s 
dětmi prováděla rozhovory, pozorovala je a tato data posléze kvalitativně analyzovala. Piagetem 
byla inspirována i metodologická část hodnotící míru nebo typ spontaneity a opravdovosti dětských 
odpovědí. Pro výzkum jsou pak využívány, podobně jako u Piageta typy "osvobozené přesvědčení" 
a "spontánní přesvědčení".
Na základě dat nalézá pět "stádií", či typů animismu, které zhruba korespondují s Piagetem, autorka 
si nicméně všímá úlohy, jakou v dětských úvahách o vztahu vědomí a života hraje to, jak se na věci 
ptáme; samotný rozhovor je vlastně také vyučování a malý krok v dětském kognitivním vývoji, po 
rohovoru mohou být věci docela jinak než před ním.
V základu těchto stádií si studentka všímá neuvědomovaných principů, které jsou u každé osoby 
mírně odlišné, někdo využívá jeden, objevuje se ale také kombinování více principů při posuzování 
živosti nebo vědomí.
Výzkum ukazuje, že některé věci na dětském egocentrickém animismu se moc nemění, na takovém 
závěru má samozřejmě podíl přejímání Piagetových pojmů a postupů, ale odpovědi dětí ve školce, 
kam B. Mlázovská chodila a které o nějakém Piagetovi nemají ani ponětí, na mnoha místech jak 
kdyby vypadly přímo z  "The child's conception of the world". Co se naopak zdá neudržitelné je 
představa fixních stádií nebo možná stádií vůbec a rozumnější by bylo možná mluvit o typech nebo 
trajektoriích.
Autorka pracovala poctivě a zodpovědně, oceňuji její práci s původní literaturou, vhled a 
transparentní styl, který není u studentských prací běžný. Páce splňuje všechny požadavky a 
doporučuji jí k obhajobě. 


