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Tématem předložené bakalářské práce je osvojování prostorových vztahů v raném 
dětství. Autorka je fyzioterapeutka, její zájem o neurofyziologický vývoj vyústil zřejmě do 
potřeby jít více do hloubky vývoje prostorových vztahů u dětí či k jejich teoretizaci; zřejmě se 
její zájem setkal i s nabídkou školitele, který se dlouhodobě zabývá J. Piagetem, jenž se 
prostřednictvím své teorie, zejm. v rámci senzomotorického stadia s prostorovými vztahy 
vypořádává.  

Jedná se o typ teoretické badatelské práce, ve které byla provedena analýza literárních 
pramenů. Autorka vyhledala relevantní literární zdroje v česky vydané literatuře (těch málo, 
které u nás vyšly), i když se samozřejmě více opírala o zahraniční zdroje. Pracovala také 
s databázemi zahraniční psychologické literatury.  

V celkovém rozsahu pracovala se 17 bibliografiemi, což neznamená, že by je jen 
„prolistovala“ a vyhledala některé jevy, na které bude odkazovat. Všechny musela dost 
důkladně prostudovat, porozumět jim, neboť vlastní analýza pro potřeby bakalářské práce 
z nich vycházela. Že je téma „živé“ dosvědčuje, že se mnohdy jedná o poměrně nové 
bibliografické zdroje, nemající ještě v české literatuře adekvátní prezentaci – i proto 
zaměření celé práce vítám a oceňuji, práce bude jistě inspirativní pro celou řadu zájemců.  

Srovnám-li výsledek práce se jejím zadáním, které je vloženo v elektronickém studijním 
systému, konstatuji drobné posuny od původního záměru. Výchozím se stávají díla Piageta, o 
kterého se opírá. Autorka si je důkladně prostudovala, citlivě z nich vybírá a vykládá to 
podstatné pro vývoj prostorových vztahů v raném věku, přičemž se nejedná o kompilaci, 
nýbrž o analýzu, mnohdy i s vlastním pohledem. Tento počin byl v souladu se zadáním.  

Za drobný odklon, který však nevnímám jako problémový, považuji, že se v zadání 
bakalářské práce objevuje více autorů, kteří se pro analýzu teoretických zdrojů nabízejí. 
Autorka provedla jakousi jejich konfrontaci, zhuštěně prezentuje hlavní rozdíly v chápání 
problematiky či odlišný pohled toho kterého autora, aby pak dala větší prostor jedné 
autorce, R. Baillargeon, kterou považuje jak za pokračovatelku koncepce Piageta, tak za 
autorku, vnášející do problematiky vývoje prostorových vztahů dynamiku některými 
odlišnými pohledy.  

Práce je logicky strukturována, obsahuje všechny důležité části, jako je abstrakt, úvod, 
závěr, literatura, přílohy. Ve shodě se žánrem práce není členěna na teoretickou a 
empirickou část – obsahuje dvě hlavní kapitoly, které jsou dále členěny, čímž je práce 
přehledná. Autorka postupuje od prezentace hlavních postulátů Piageta k dané problematice 
i jak na ni pohlíží R. Baillargeon – každému autoru „spravedlivě“ věnuje jednu kapitolu, byť je 
rozsahem větší kapitola věnovaná J. Piagetovi. V závěru druhé kapitoly se snaží podat 
odlišení mezi nimi.  
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Text je čtivý, srozumitelný (byť se pracuje s někdy obtížněji uchopitelnými pojmy – ty 
základní autorka připomíná čtenáři v příloze, ve slovníčku pojmů), kapitoly na sebe navazují.  

Práce s literaturou je vyspělá, zřejmé jsou jazykové dovednosti autorky, které umožnily 
pracovat s odbornými pojmy v angličtině, ale také s náročnými texty po jazykové stránce.  
Oceňuji, že si autorka ponechává odstup od příklonu na tu či onu stranu, že je věcná a 
nepropadá bezmeznému nadšení novým pohledům.   

Po formální stránce je práce odpovídající kritériím kladeným na bakalářské práce, nejsou 
zde žádné prohřešky, překlepy aj.. Rozsah práce je mírně za horní hranicí doporučení, které 
katedra psychologie vydala, nevnímám to ale jako problém.  

Dotazuji se autorky, zda jí práce přinesla to, co očekávala a také, jaké budou další kroky – 
například v rámci řešení diplomové práce - zůstane i nadále v tomto tématu? Nabízelo by se 
třeba zpracování pohledu na vývoj prostorových vztahů jinými autory, blízkými Piagetovi 
nebo ještě více najít kontrastní pohledy. Také by se dalo zvažovat o vyhledání 
reprezentativních ukázek vývojových mezníků u konkrétních dětí – např. formou 
videozáznamů a analýz (třeba i právě k odlišným pohledům na principy uplatňující se v nich).  

Přestože teoretická práce nebývá častým jevem v rámci bakalářského studia pro její 
náročnost (případně rizika či úskalí), vnímám tuto práci jako zajímavou, splňující kritéria pro 
obhajobu. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně – velmi dobře podle 
její kvality.  

PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, PhD. 

V Praze dne 5.9.2011 

 


