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Diplomandka předkládá k posouzení diplomovou práci v rozsahu 106 stran včetně příloh a 

seznamu literatury. Její diplomová práce je zaměřena na stále aktuální téma hledání optimální 

péče o dítě do tří let. Práce je členěna klasickým způsobem na část teoretickou a empirickou. 

Část teoretická se věnuje třem základním tématům. První obsáhleji popisuje dítě batolecího 

věku z hlediska základních vývojově psychologických kategorií i z hlediska specifičtějších 

hledisek, jakými jsou příkladně otcovská a mateřská mluva, nebo formování sebepojetí a 

identity dítěte. Zde opovažuji za zajímavé zamyšlení autorky o teoretických koncepcích 

psychického vývoje obecně. Druhý popisuje herní aktivity dítěte tohoto věku a v poslední 

části autorka předkládá krátký historický exkurz týkající se jeslí a jeselské péče v ČR  a 

výběrově též v zahraničí.V teoretické části diplomové práce autorka prokázala schopnost 

pracovat s odbornou českou i zahraniční literaturou a řádně ji citovat. 

V empirické části autorka textu řádně popsala výzkumnou metodu. Výzkumný vzorek získala 

v jeselských zařízeních, kde dvouleté a tříleté děti natáčela v herní situaci spolu 

s vychovatelkou. Průběh sběru dat a jejich zpracování přesně popsala. Při zpracování dat 

užila V.I.P. ( Video Interactive Procesor), který byl vyhotoven pro katedru psychologie ing. 

Hrdličkou v rámci řešení grantového úkolu GA ČR 406/04/0316 v letech 2003-2006. Pro 

zpracování svých výsledků se musela naučit pracovat v tomto systému ukládání dat, což není 

zcela snadné. Výsledky a jejich interpretace jsou čtenáři představeny formou grafickou i 

verbální a dle mého soudu jsou popsány dostatečně. Získané výsledky shrnula opět verbálně i 

graficky. Svou práci uzavřela relativně krátkou diskusí. 

Lze shrnout, že předložená diplomová práce odpovídá svou formou , obsahem i rozsahem 

požadovaným kritériím, a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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