
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Michaely Pitákové "Adaptace dítěte 

batolecího a předškolního věku na chůvu", 

Téma bakalářské práce vychází z osobních zkušeností autorky, která pracuje jako chůva. Jde o 
relativně novou problematiku, která postupně nabývá na významu. Práce je členěna 

standardním způsobem na část teoretickou a analýzu vlastních zkušeností i názoru jiných 
chův. 

Teoretickou část práce tvoří tři kapitoly, které na sebe logicky navazují. Ve stručném úvodu 
autorka vysvětluje proč si toto téma zvolila a proč považuje danou oblast za důležitou. 
Teoretická část začíná charakteristikou socializačního vývoje v batolecím a předškolním 
věku, autorka je zaměřena především na vztahy k lidem, včetně chůvy. Následující kapitola je 
věnována významu chůvy, analýze výhod i nevýhod takové pomoci rodině i vymezení 
vlastností, jaké by měla dobrá chůva mít. Z te2'tuj~ zřejmé, že autorka se touto 

,_IJroblematickou zabývala a mnohé problémy musela sama -ve--svTpraxrřešít:Nechybí aní -
historicKTúvoa.-KapitoIlCo výchově, kte[áirere--v~Vliliíll pusobenrchůvy, zahrnuje základní 
rozdělení výchovných stylů, emoční dimenzi výchovy, která je u tak malých dětí vždycky 
důležitá a hodnotí vztah výchovy k saturaci dětských potřeb. Teoretická část vychází 
z dostupné literatury, je formulována jednoduše a srozumitelně, nejsou zde zásadní chyby . 

• 
Praktická část je rozdělena na tři části, první z nich vychází z vlastních zkušeností autorky 
s dětmi, o které se jako chůva starala, tuto zkušenost prezentuje ve formě charakteristiky 
příslušné rodiny, daného dítěte a způsobu jeho. adaptace na chůvu, který byl různý, podle 
toho, jak různé byly děti, jež měla v péči. Své zkušenosti shrnuje v další kapitole, kde 
vymezuje strategii svého přjstupu k dětem. Druhá část jejího mikrovýzkumu vychází ze 
zkušeností dalších chův, které své názory vyjádřily prostřednictvím krátkého dotazníku. 
Zkoumaná sku ina b la ne očetná což . e dáno i faktem, že chův není příliš velké množství a 
tak je těžké sehnat větší skupinu. Autorka získané výsledky interpretuj e ve vzta u etem, 
které se tyto chůvy starají. Celkové zhodnocení slouží k potvrzení vymezených předpokladů. 
Lze říci, že nejecennějším 'sledkem její práce je zformulování pravidel pro chůvy, v němž 
se o raz! Její zkušenost i poznatky získane o aver práce je ve mi stručný, 
autorka zde shrnuje nejpodstatnější zjištění. 

Přeložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky a lze ji doporučit k obhajobě. 
Autorka se velmi snažila zvládnout téma, které je relativně nové, a proto se o něm v odborné 
literatuře příliš nemluví, což se jí z valné části pod~i1o. Navrhovaná klasifikace: 2. 
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V Praze dne 5. 5. 2010 Prof. PbVt .. #;~r. M~ V~ová, CSc. 
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