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     Bakalářská práce Hany Blísové je prací s didaktickým zaměřením, na které je patrný zájem o 
zvolenou problematiku i zkušenost z vlastní pedagogické praxe v MŠ. 
     V teoretické části se autorka vyrovnává s žánrem pohádky, na který zaměřuje svoji pozornost
v aktivitách s dětmi, s cílovou skupinou, neopomíjí RVP pro předškolní vzdělávání. Dále se 
teoreticky zabývá i prací s literárním textem v MŠ. Praktickou částí, resp. praktickým výstupem 
práce je potom konkrétní tematický plán odvíjející se od práce se zvířecí pohádkou a reflexe jeho 
realizace, za zástupné texty pohádky se zvířecím hrdinou si autorka zvolila pohádky O 
neposlušných kůzlátkách a O kohoutkovi a slepičce. Celá práce je pak zaměřena na práci 
s hodnotami a postoji předškolních dětí, toto zaměření oceňuji, jakož i autorčino nadšení pro 
(literárněvýchovnou) práci s dětmi. 
     Po zkušenosti jistě i sama autorka práce tuší, že by proporce praktické části a teoretické části 
mohla být obrácená, tedy více prostoru mohlo být věnováno praxi a méně teorii, ale jsem si vědom 
toho, že autorka byla vedena snahou o poctivé zpracování teoretické části.   
     Pro účely obhajoby doporučuji kolegyni Blísové:
1/ rozvést, v čem ji tento typ práce se zvířecí pohádkou obohatil (viz poslední odstavec závěru 
práce),
2/ formulovat, co by při práci se zvířecí pohádkou zaměřenou na hodnoty a postoje dětí po 
zkušenosti udělala jinak a lépe. 

     Bakalářskou práci Hany Blísové doporučuji k obhajobě. Přeji Hance mnoho úspěchů v dalším 
odborném i osobním růstu.

V Praze dne 29. dubna 2015                                   doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.




