
Posudek vedoucího diplomové práce: 

Diplomová práce Naděždy Hupcejové : Problematika vstupu dítěte do mateřské 
školy zpracovává téma, které ve své podstatě dokáže zatížit všechny zúčastněné subjekty ( dě
ti, rodiče, učitele). Nebývá ani výzkumně šetřeno, ani se soustředěněji nehledají možnosti, jak 
traumatizující období eliminovat. Z mnoha důvodů je to téma aktuální. 

Teoretická část tvoří asi 50% textu a je rozdělena do tří částí (dítě, rodina, mateřská 
škola). První kapitola je zaměřena především na psychosociální rozvoj a potřeby dítěte mezi 
3.- 4.rokem. V některých těchto kapitolách se autorka úzce zaměřuje na tento věk v některých 
(1.1.3) více prozkoumává obecnější podstatu sledovaného jevu (temperament). V druhé ka
pitole je subkapitola 2.2.1 zaměřena na potřeby dětí a rodičů, ale blíže se s uvedenými modely 
nepracuje ve vztahu k dospělým a dětem. Také zde nejsou u dvou modelů uvedeny odborné 
zdroje, ze kterých jsou převzaty. Který z uvedených modelů je zaměřen na potřeby dětí a kte
rý má podobu obecného vyjádření lidských potřeb? 

V této části se objevují některé nedostatky, které spočívají v nepřesném vyjadřování, 
např.- s. 8 ,,názorové myšlení",s.33 "tebe-pojetí"(uveďte jak správně). Objevují se gramatic
ky nezvládnuté výčtové věty-s. S, nejsou vždy uvedeny odkazy na čerpané odborné zdroje 
(s.18,19,20,32). Obsahově je teoretická část přijatelným východiskem pro část praktickou. 

Praktická část má formulované cíle, které se sledovanou problematikou úzce souvi
sejí, také hypotézy mají dostatečně konkrétní podobu pro verifikaci. Výběr MŠ a respondentů 
z jedné lokality byl zvolen tak, aby eliminoval intervenující proměnné a průzkum byl prove
den v několika krocích. Zvolené metody jsou odpovídající, otázky dotazníku měly dobrou 
souvislost se sledovaným problémem. Ve vyhodnocení se podařilo udělat hlubší vhled do 
přístupu rodičů k nástupu dítěte do MŠ. Podobně zajímavý vhled je do situace adaptace dětí, 
jak ji vidi učitelky na základě pětitýdenního pozorování. Výsledky průzkumu u obou skupin 
jsou srozumitelně graficky přehledně znázorněny a krátce objektivně popsány. V 8.kapitole 
jsou výsledky srovnávány s výchozími předpoklady v logickém a srozumitelném sledu a jsou 
vysloveny konkrétní představy a možnosti jak adaptaci dětí zlepšit. 

Autorka měla od počátku o téma upřímný zájem, rodinné situace ji ale práci kompli
kovaly. Také samostatnost při zpracování DP byla menší. Autorka má v dané problematice 
dostatek zkušeností a snaží se řešit situaci adaptace v komplexní nabídce pro rodiny a děti 
ještě před nástupem do MŠ. Neobratnost ve vyjadřování se objevuje více v první části DP, 
posléze se stylistika zlepšuje. Formální stránka vypracování je až na drobné nedostatky odpo
vídající. 
Literatura je vhodně zvolená, ale např. v položce seznamu č.16 je chyba. Není zde také uve
den zdroj odkázaný v textu jako Kol.autorů (s.9, 25). 

Předkládaná práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce, doporučuji ji k obhajobě. 
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