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     Téma bakalářské práce se vztahuje k základům vývojové psychologie, tedy cílí na oblast, která 

byla v minulosti již mnohokrát zkoumána. Nicméně pojetí studentky je zajímavé a je zřejmé, že 

svému výzkumu věnovala potřebnou péči.    

     Práce je standardně členěna na část teoretickou a empirickou. Teoretická část pokrývá vývoj 

dítěte od prenatálního do kojeneckého období a reflektuje nejen psychosomatický vývoj, ale zabývá 

se také hlavními teoriemi psychosociálního vývoje v raném věku. Domnívám se, že analyzovaná 

témata dobře pokrývají zkoumané fenomény a přiměřeně uvádí čtenáře do východisek svého 

výzkumného šetření. Kladně hodnotím rozsah teoretických zdrojů, z kterých autorka vychází, 

ocenila bych však shrnutí hlavních aspektů vývoje, které budou stěžejní pro empirickou část. 

Formální a jazyková úroveň práce jsou na odpovídající úrovni.   

     Výzkumné šetření je založeno na několikaměsíčním sledování 3 kojenců a jejich interakcí s 

pečujícími osobami. Hlavní metodou sběru dat bylo pozorování nestrukturovaných interakcí v 

předem daných časových odstupech. O všech pozorováních si studentka vedla pečlivé záznamy i s 

využitím videonahrávek, přičemž byly splněny všechny etické zásady takového výzkumu.  

      Získaná data jsou prezentována prostřednictvím 4 základních kategorií zaměřených na sociálně 

emoční vývoj, psychomotorický vývoj, vývoj řeči a projevy učení. Data jsou popisována čtivým 

způsobem, jsou podpořeny ukázkami ze záznamů pozorování a podkategorie přímo provazují 

výzkum s teoretickou částí práce. Za nejhodnotnější považuji kapitolu Diskuze, kde jsou shrnuty 

výsledky studie a vztaženy k teoretickým východiskům. Následně je pak odpovězeno na výzkumné 

otázky opět pomocí konkrétních výstupů práce. Díky tomu působí práce konzistentně a daří se 

přesvědčit čtenáře o naplnění cílů práce. Zajímavá je z mého hlediska především reflexe rozdílů ve 

vývoji jednotlivých dětí a jejich analýza.  

   Celkově hodnotím bakalářskou práci jako zdařilou, i když se domnívám, že si zvolila nelehké 

téma především z toho důvodu, že jde o jedno ze základních témat vývojové psychologie a navíc je 



navíc je náročné při jeho zpracování nevkládat do analýz své obsahy, ale držet se strikně 

výzkumného postupu. Práce splňuje nároky na daný typ kvalifikační práce, z formálního hlediska 

jsem neshledala větší problémy (kromě občasných gramatických chyb), proto ji doporučuji  k 

obhajobě. 

Námět k obhajobě:  

Studentka v diskuzi uvádí, že: “Zejména v raném období vztah s rodiči významně ovlivňovaly 

prosociální projevy dítěte…” To je poměrně zjednodušující výrok. Může toto konstatování vysvětlit 

a uvést (i na základě svých dat) další možné aspekty ovlivňující vztah mezi rodiči a dětmi? 
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