
 

 

 

 

 

Posudek rigorózní práce 
 

Mgr. Karly Zradičkové Šafránkové 

„Osobnost dítěte a zahájení docházky do mateřské školy“, 

FF UK v Praze, 2015. 
 
 
 Opětovně předložená zčásti přepracovaná práce je věnována zjišťování klíčových vlastností 
osobnosti dítěte, které významně ovlivňují adaptaci dítěte po vstupu do mateřské školy. Jedná se o 
práci z oblasti pedagogické a vývojové psychologie. 
 
 Práce stále obsahuje obsáhlou teoretickou část a podrobnou zprávu z uskutečněného 
výzkumného šetření. Teoretickou část tvoří pět kapitol, které příliš obsáhle a často opakovaně 
popisují proces adaptace v tranzitorních obdobích a roli psychické odolnosti v tomto procesu. Většina 
teoretických východisek je doložena odkazy na relevantní a povětšinou i současné výzkumy. Bohužel 
ale autorka často odkazuje na citace, které zapomněla uvést v seznamu literatury (např. Johansson, 
2007; Bottcher & Ziegler, 2008; Langmeier & Krejčířová, 1998; Šulová, 2003; Blatný, 2003; 
Špaňhelová, 2003; Garmezy & Masten, 1985; Erikson, 2002; Hoskovcová & Suchochlebová Ryntová, 
2009; Vágnerová, 2012; Bandura, 1977; Hoskovcová, 2009; Bacus, 2004) či jsou odkazy uvedeny 
chybně (např. chybí rok na s. 35 a 36 u Damasio, Kagan, Skinner, na s. 57 u Freuda, na s. 58 u 
Kobasové, na s. 63 u Bandury nebo nerozlišuje pomocí písmenek „a“ a „b“ práce Bandury v roce 
1997). Neúplný anglický abstrakt, chybějící tečky, čárky, překlepy a nejednotné uvádění, resp. 
neuvádění křestních jmen odkazovaných autorů opět již jen dovršuje řadu výše jmenovaných 
formálních nedostatků práce (např. Vogler, Crivello a Woodhead na s. 17 a 21, Stuchlíková na s. 38, 
Wernerová na s. 53, Kobasova na s. 59). 
,  
 Empirická část, resp. šestá kapitola nazvaná Definice výzkumného cíle přináší ucelené 
výsledky americké pozorovací škály DECA-P2 na vzorku 97 dětí ve věku od 2 do 5,5 let, resp. jejich 
rodičů a učitelek v MŠ. Výsledky jsou přehledně a pečlivě kvantitativně zpracovány. Velice kladně 
hodnotím především obsáhlé statistické zpracování získaných dat a jejich zhodnocení v diskusi a 
závěru práce. Kapitola 6.7 Predikce adaptace dítěte v listopadu pomocí zjištěných vlastností osobnosti 
je evidentně pouze zkopírovaná kapitola 6.6 bez přepsání času sběru dat. 
 

Seznam použité literatury je dostatečně rozsáhlý, ale bohužel stále není v souladu se 
zvolenou normou APA (chybí tečky za vydavatelem, čísla u časopisů, kurzíva u ročníků, navíc pp., 
inverze zkratky křestních jmen a mnoho dalšího). 
 
 Při obhajobě této práce se doporučuji věnovat výše uvedeným výhradám. 
 
 Předloženou práci doporučuji k obhajobě, ale vzhledem k velkému množství formálních 
nedostatků ji navrhuji hodnotit známkou "dobře"(3). 
 
 
V Praze dne 31.10.2015 PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 

 


