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Diplomový projekt se zaměřuje na zajímavou problematiku, která sleduje z psychologického 
úhlu pohledu působení hodnot ve filmových pohádkách především na dětského diváka. Je 
určitým vstupem do tématiky, která se dosud u nás příliš nezkoumala, i když má řadu 
psychologických či konkrétněji edukačních souvislostí.

Téma diplomové práce Mgr. M. Sedláčkovi zadal PhDr. Slaměník, CSc., já jsem však práci 
s potěšením konzultovala od počátku jejího řešení.  

Diplomová práce má teoreticko empirický charakter, je tématicky jasně ohraničená, autor se 
postupně věnuje vybraným otázkám souvisejícím s diplomovým projektem. Pracoval 
s přiměřeně rozsáhlým a adekvátně zvoleným souborem odborných zdrojů. Teoretická část 
je členěná na tři přibližně stejně rozsáhlé kapitoly. Nejprve se diplomand věnuje hodnotám a 
pro jeho práci je nedůležitější hodnotová koncepce M. Rokeache, se kterou pracuje i 
v empirické části a navíc využívá výsledků její aplikace v sociologických výzkumech L. 
Prudkého a kol. V další kapitole pak autor upozorňuje na psychologické souvislosti médií, 
filmu a jejich vztahu k hodnotám. Ve třetí kapitole se pak zaměřuje na pohádky. Tady 
upozorňuje, že ačkoli jsou pohádky často zkoumány, pozornost k jejich filmové podobě je 
upřená málokdy, stejně jako k hodnotám v nich obsažených. V této části mi nakonec přece 
jen chyběl větší prostor věnovaný dětskému divákovi.

Empirická část má všechny potřebné náležitosti, jasně vymezuje výzkumné problémy a 
předpoklady s nimi souvisejícími, dobře popisuje zkoumaný soubor pohádek i způsob, jak 
tento soubor vznikl. Pro analýzu filmových pohádek autor využil obsahovou analýzu –
pracoval s proměnnými, které považoval za důležité projevy hodnot. Jako poněkud 
problematické považuji rozdělení na situace vyjadřující ve filmových pohádkách určité 
postoje a hodnoty. Zřejmě více hodnotitelů, jak sám autor v diskuzi připomíná, by mohlo 
přesvědčivěji poukázat na projevy hodnot. Vlastní analýza filmových pohádek má 
kvantitativně kvalitativní i kvalitativní podobu, zvláště kvalitativní analýza je čtivá a pěkná pro 
každého, kdo pohádky zná. Uvítala bych, kdyby se autor přece jen podrobněji věnoval 
možnému působení hodnot ve filmových pohádkách na dětského diváka. Každopádně to 
vnímám jako směr, kterému by bylo možné se dále a podrobněji věnovat.

Závěr:

Mgr. Mojmír Sedláček předložil práci, která splňuje požadavky na diplomové práce kladené. 
Doporučuji proto, aby se jeho práce stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF 
UK v Praze. Zároveň navrhuji předloženou diplomovou práci ohodnotit známkou velmi 
dobře, ačkoli jsem se dlouho rozmýšlela mezi výborně a velmi dobře.

Praha  20. 1. 2015                                                                             doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.




