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Pozornost jistě zaslouží již výběr tématu rigorózní práce. Filozoficko-teoretické práce 

vztažené zvláště k vývojové psychologii skutečně nejsou běžnou záležitostí. Z textu je znát, 

že autorka má velmi dobré znalosti Merleau-Pontyho, jeho filozofii pochopila a dokáže jeho 

myšlenky uvádět do dalších kontextů i reflektovat jejich váhu pro obor psychologie. Text 

předkládané práce je náročný ke čtení, ale přehledný. Závěry autorky jsou relevantní. 

Předložená práce tvoří velmi dobře strukturovaný a vyvážený celek, do kterého každá 

kapitola organicky zapadá a žádná nepřebývá. Autorka v první kapitole připravuje půdu pro 

úvod do Merleau-Pontyho filozofie, aby se dále věnovala relevantním tématům a pojmům 

v jeho filozofii. Třetí kapitola je věnována psychologii dětského vnímání, ke které se pak 

vztahuje kapitola čtvrtá, která témata kapitoly předchozí uvádí v kontextu Merleau-Pontyho 

filozofie. Pátá kapitola je věnovaná vlastnímu tématu práce, tedy ontogenetickým počátkům 

vývoje dítěte, kde je hodně místa věnováno pojetí "počátku". Počátky vývoje jsou v šesté 

kapitole zasazeny do sociálního kontextu, tedy pojednává o významu druhých ve vývoji 

dítěte. V závěru autorka shrnuje předchozí témata a zamýšlí se nad důsledky pro 

ontogenetickou psychologii. 

Když jsem práci dostala do rukou, přemýšlela jsem, zda je možné do půl roku od 

odevzdání diplomové práce zpracovat dobře rigorózní práci. Ve prospěch autorky hovoří 

dlouhodobé zabývání se tématem, jak je patrné z historie jejích studentských prací na FF a 

FHS. Autorka své předchozí práce v rigorózní práci necituje. Ráda bych, aby při obhajobě 

shrnula, v čem je její rigorózní práce dále oproti diplomové práci a také, v jaké formě se 

v textu uplatňují její předchozí práce. V návaznosti mne také zajímá její reflexe vlastního 

vývoje v chápání Merleau-Pontyho filozofie. 

Z formálního hlediska lze ocenit vysokou jazykovou i grafickou úroveň práce. Počet 

chyb nepřekračuje běžnou míru. Bohužel v seznamu literatury lze najít celou řadu překlepů 

a chyb, což jinak dobrý dojem poněkud ruší. 

Předložený text splňuje požadavky na teoretickou práci a proto práci doporučuji 

k obhajobě. 
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