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„Analýza herní interakce dítěte batolícího věku v jeselském zařízení“,

kterou předkládá Tereza Petráňová

Problematika jeselské péče o děti v raném věku má v našich podmínkách díky pracím mno-

ha renomovaných odborníků z oblasti dětské psychologie i pediatrie dlouholetou tradici. 

Předchozí studie převážně poukazovaly na její negativní důsledky na vývoj dětí a vedly k 

tendencím tento typ zařízení omezit na minimum. V posledních letech v důsledku společen-

ských změn instituce jeslí opět ožívá a zároveň se znovu objevují otázky na její využitelnost 

a přínos či negativní působení na vývoj dětí. Autorka diplomové práce si tedy zvolila téma 

tradiční, avšak opět velmi aktuální.

První část práce tvoří teoretická část, která se zaměřuje na hlavní témata související s částí 

empirickou. První, poměrně rozsáhlá kapitola, se věnuje vývojovým charakteristikám batole-

cího období. Nutno říci, že v této kapitole můžeme pozorovat z hlediska kvality výrazně vze-

stupnou tendenci. Počáteční informace a představení základní přístupů se jeví velmi stručné, 

až heslovité, další kapitoly pak nabývají mnohem většího rozsahu, autorka mnohem více 

čerpá z různorodých tuzemských i zahraničních zdrojů, snaží se prezentovat nejaktuálnější 

data, konfrontuje a komentuje různé názory a přístupy a téma začíná propojovat se svým 

vlastním výzkumným projektem. Například subkapitola věnovaná socializaci je velmi srozu-

mitelně propojena s tématem práce. Stejně tak subkapitola o vývoji řeči, jazyka a komunika-

ce je v porovnání s ostatními kapitolami značně rozsáhlá, avšak informace v ní rozhodně 

stojí za pozornost. Jen bohužel není zcela zřejmé, co vedlo autorku k rozpracování právě 

tohoto tématu nad rámec ostatních témat.

V další kapitole se autorka věnuje tématu hry v batolecím období. Zde již hned v úvodu zdů-

vodňuje, proč je nutné o dané problematice hovořit. Kapitola pak kombinuje informace o 

velmi tradičních a dnes již učebnicových přístupech k vývoji dětské hry a typologii her 

s informacemi z aktuálních výzkumných studií. Oceňuji, že autorka přes učebnicový charak-

ter některých informací studovala primární zdroje, které byly publikovány napříč celým dva-

cátým stoletím. Za nejzajímavější části kapitoly ovšem pokládám především aktuální infor-

mace z výzkumu hry, včetně například tématu herního prostoru.

Předposlední kapitola teoretické části je poměrně prakticky zaměřena. Hovoří jednak o vývoji 

jeselské péče v našich podmínkách, včetně nejaktuálnějších trendů, dále pak představuje 

několik zahraničních modelů jeselské péče. Autorka zdůvodňuje, proč volila právě uvedené 

příklady ze zahraničí. Informace zde obsažené jsou bezpochyby velmi zajímavé a v mnohém 

inspirativní.

Poslední kapitola teoretické části shrnuje vše doposud řečené. Autorka vlastními slovy hovo-

ří především o tématech, která nejúžeji souvisejí s jejím vlastním projektem. Dovoluje si vy-

jádřit i svůj vlastní názor. Kapitola velmi nenásilně uzavírá teoretickou část a uvádí čtenáře 

do následující empirické části.

Výzkumný projekt měl v původní podobě poněkud větší ambice, než se nakonec vzhledem 

k nedostatku respondentů podařilo naplnit. Domnívám se, že se autorka nakonec se vzniklou 

situací vypořádala, jak nejlépe bylo možné. 



Projekt se věnoval analýze herní interakce dvouletých a tříletých dětí s vychovatelkou v je-

selském zařízení. Autorka pro tyto účely využila model sběru výzkumných dat,  který se již 

v minulosti osvědčil při realizace dalších obsáhlejších výzkumných projektů v domácím pro-

středí. V úvodu empirické práce trochu postrádám explicitní vyjádření důvodů, proč je celý 

projekt realizován. Následně je však velmi pečlivě popsáno, jak probíhal sběr dat i jejich 

zpracování. Oceňuji, že autorka k analýze dat přizvala ještě jednoho pozorovatele, ač nepra-

coval se všemi získanými údaji. Nicméně se podařilo prokázat poměrně vysokou shodu obou 

pozorovatelů.

V největším rozsahu se pak autorka v empirické části věnuje prezentaci získaných dat. U 

každého sledovaného dítěte je přesně popsáno, co bylo pozorována, údaje jsou následně 

prezentovány také graficky, a to většinou jak z hlediska sledovaných kategorií, tak z hlediska 

manipulace s hračkami. Jednotlivé popisy jsou velmi strukturované a zachovávají jednotnou 

šablonu. Bohužel jsou však až příliš popisné a není zcela zřejmé, co nám data říkají. Určitá 

interpretace sledovaných dat je uvedena v kapitole shrnutí výsledků, která vcelku zdařila 

kombinuje všechna získaná data. Její slabinou je, že je prováděno kvantitativní srovnávání 

získaných výsledků, aniž bychom věděli, zda jsou rozdíly skutečně signifikantní. 

Vzhledem ke skutečnosti, že autorka neměla možnost data získaná v jeselském zařízení 

konfrontovat s daty z rodin sledovaných dětí, vypořádala se s tímto faktem v rámci diskuse, 

kde využívá dříve realizovaných studií. V tomto ohledu je velmi výhodné, že výzkumný de-

sign kopíroval již dříve realizované studie a je tedy možné výsledky vzájemně srovnávat. 

Diskusi hodnotím jako vcelku propracovanou, ucelenou, v jejím závěru se nakonec dozvíme 

také záměry autorky a čtenář pochopí, oč jí ve studii šlo. Nicméně až v úplném závěru své 

práce se pak autorka vrací ke svým původním předpokladům a vyjadřuje se k nim, což je 

trochu škoda.

Přes uvedené připomínky pokládám práci za zdařile zpracovanou, čtivě a přehledně napsa-

nou za využití značného množství zdrojů. Je škoda, že se v rámci projektu nepodařilo získat 

data z domácího prostředí děti, aby bylo možné skutečné srovnání, avšak toto nebylo zcela 

v moci autorky změnit. Rozhodně práce představuje zajímavou inspiraci pro další studie.

Na závěr otázky: Co autorku vedlo k volbě uvedeného tématu práce? Proč zvolila strukturu 

první kapitoly právě v takové podobě, jak je zpracována (např. zmíněná kapitola o řeči)? 

Přestože získaná data nemají reprezentativní charakter a, jak sama autorka říká, výzkum má 

své limity, mohla by uvést doporučení pro jeselská zařízení, která vyplývají z výsledků?

Tereza Petráňová předložila práci, která splňuje požadavky kladené na diplomové práce. 

Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK v Praze.

Doporučené hodnocení: velmi dobře
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