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Předložená bakalářská práce si klade za cíl poukázat na důležitost zvířecích pohádkových hrdinů k
získání a upevnění hodnot a postojů dítěte. Tento cíl byl splněn částečně, a to především v praktické
části, kde se studentka věnuje konkrétní práci s literárními texty v mateřské škole.
V teoretické části se diplomantka zabývá nejprve teorií pohádky. Tato část je poměrně rozsáhlá, ale
chybí mi zde usouvztažnění teorie ke zvířecí pohádce, která má být ústředním tématem práce. Dalším
dílčím tématem této části BP je vývoj dítěte v předškolním věku. Zde opět postrádám uvedení teorie ve
vztahu k práci s knihou. Usouvztažnění teorie k tématu se pisatelce naopak podařilo v kapitole věnující
se předškolnímu vzdělávání, kde se zabývá ukotvením pohádky a literární výchovy v RVP PV. Za velmi
povedenou považuji také část pojednávající o práci s literárním textem v MŠ.
V praktické části se pak studentka věnuje práci se zvířecí pohádkou v MŠ. Diplomantka si pro svou
práci zvolila klasické pohádky. Pro případné rozšíření BP na práci diplomovou bych studentce
doporučila zvolit si i méně známé tituly a rozšířit praktickou část práce. Velice zajímavá je aktivita
uvedená na s. 49, která má za cíl rozvíjet prosociální chování dítěte. Za velmi zdařilé považuji dílčí
závěry a reflexe, ze kterých je zřejmý zájem o dané téma a jeho hlubší pochopení.
Co se týče formální stránky práce, postrádám abecední seznam použité literatury. Dalším nedostatkem je
již nastíněná disproporce mezi částí praktickou a teoretickou.
Práci však celkově považuji za zdařilou a velmi zodpovědně zpracovanou, a proto ji doporučuji k
obhajobě.
V Praze dne 12. 5. 2014
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