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„Porozumění vlastním emocím u předškolních dětí a možnosti jeho 

rozvoje“ 
 

Přínos práce vnímám zejména v oblasti vývojové a pedagogické, případně poradenské 

psychologii. Bezpochyby může být inspiračním zdrojem pro odborníky pracující 

s předškolními a mladšími školními dětmi. 

 

Literárně přehledová část je členěna do tří samostatných kapitol. V první kapitole 

autorka představuje koncept emoční inteligence, respektive různé pohledy týkající se 

tohoto konceptu. Druhá kapitola je zaměřena vývojová specifika předškolního období a ve 

třetí kapitole již autorka cílí na specifickou oblast emočního vývoje předškoláka. Třetí 

kapitola je zároveň logickým teoretickým jádrem následující empirické části. Literárně 

přehledová část je zpracována do poměrně velké šíře, ale přesto udržuje vysokou míru 

přehlednosti a strukturovanosti. Oceňuji zejména propracovanou podkapitolu 3.4 (Rozvoj 

emoční inteligence a porozumění emocím) a adekvátní nakládání s literárními zdroji. 

 

V empirické části autorka představuje kvalitativní výzkumný design se třemi 

výzkumnými otázkami. Autorka se touto cestou vydala na základě komplikované situace 

způsobené protiepidemickými opatřeními, jejím původním záměrem byl kvantitativní 

výzkum. Vzorek byl tvořen sedmi předškolními dětmi ve skupině A a stejně tak ve skupině 

B. Skupiny se lišily přítomností a nepřítomností intervence autorky. Dále jsou dobře 

popsány nástroje užité při práci s oběma skupinami – karty týkající se emocí a kniha 

Emušáci: Ferda a jeho mouchy. Autorka nezapomíná na etickou stránku výzkumu a 

oceňuji detailně popsanou intervenci – strukturu všech setkání se skupinou. Pro zpracování 

získaných dat byla využita tematická analýza. Ačkoliv jsou získané výsledky poměrně 

košaté a komplikované, je s nimi zacházeno přehledně. Jednoznačně oceňuji 

strukturovanou a propracovanou diskusi. 

 



Z formálního hlediska je práce na velmi dobré úrovni, její rozsah je 93 stran včetně 

literatury a příloh. Literatura je vhodně citována a seznam literatury je bohatý, recentní a 

z velké části založen na zahraničních zdrojích. 

  

Práci celkově hodnotím jako zdařilou, na odpovídající odborné úrovni, čtivou a 

bezpochyby odvážnou z hlediska provedení výzkumu. 

 Při obhajobě by se autorka mohla vyjádřit k tomu, zda se obdobný způsob práce 

s emocemi objevuje i v některém z autorkou popsaných programů ve třetí kapitole. 

Také by mne zajímalo, jak by autorka interpretovala ten fakt, že nejlépe předškolní děti 

rozpoznávají radost a nejvíce potíží mají se zvědavostí. 

 

Předložená diplomová práce bc. Markéty Láchové jednoznačně splňuje nároky 

kladené na tento typ závěrečných prací. Doporučuji ji k obhajobě s hodnocením 

výborně. 
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