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Předložená magisterská práce má 91 stran autorského textu členěného do řady kapitol, 

celkem 24. Proč se ale celkem neústrojně v části vlastní pozorování začíná číslovat opět od 

první kapitoly? Celkové přehlednosti by mnohem více prospěla chronologická řada a využití 

číslování hlavních kapitol a subkapitol a jejich subsubkapitol. Vzhledem k tématu předložené 

práce je odkazovaná literatura velmi skromná co do počtu, tituly jsou ale relevantní k tématu, 

jsou pouze domácí provenience. Text graduační práce je doplněný fotodokumentací.

Autorka ke zpracování tématu využila vlastní zkušenosti s dítětem. Teoretické 

zpracování těhotenství z pohledu ženy, potřeb dítěte v prvním roce života je věcné a 

v mnohém se opírá o dostupnou literaturu. 

Studium případu vlastního dítěte, simulující realizovaný výzkum, je chronologicky

zpracovaný a pozorování děleno v měsíčních intervalech. Autorka sledovala vždy čtyři 

komponenty vývoje dítěte: motorický vývoj, smyslové vnímání, sociální chování  a cvičení.

V části „Prenatální vývoj mého dítěte“ je v textu mnoho formulačních nedůsledností, autorka 

píše o sobě jako o studentce, pak o otci aniž by popsala vztahovost, pak o rodičích dítěte jež 

bydlí sami…

Závěry a doporučení pro sociální praxi, jež by měly vyplývat z textu, doporučuji 

přednést v plném rozsahu u obhajoby.

Poznámky k textu:

Celkově představuje předložená práce text deskriptivního charakteru s vyšším aspektem 

subjektivní výpovědi a nízkou mírou odborného vhledu.

Množství textu na stranách nesplňuje normu, text není jednotně formátovaný a mezi odstavci 

jsou nadměrná odsazení. Z větší části je text pouze heslovitě strukturovaný, aniž by byl obsah 

odborně zobecněn.

Z jakých odborných důvodů došlo k zavedení systému „Rooming in“ v porodnicích? Jaká 

psychologická teorie toto objasňuje?

Diplomovou práci přes vážné výhrady doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací 

dobře.
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