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Autorka předkládá k obhajobě vylepšenou práci z předchozí obhajoby. Změny formulací a úpravy citací 

proběhly převážně v teoretické části práce, ke které bylo i nejvíce připomínek v rámci prvního řízení. 

V návaznosti na svůj předchozí posudek můžu konstatovat klasické členění práce, kdy autorka věnuje 

hodně prostoru procesům navazujícím na tranzici dítěte mezi rodinou a školou. Ve struktuře této části 

práce je korektní východisko v pojednání o tranzici a adaptaci dítěte na mateřskou školu. Další navazující 

témata uvádějí do širokého kontextu tohoto procesu.  

Přehled poznatků k tématu práce je důkladný. Najdeme zde relevantní české zdroje, které jsou doplněné 

anglicky psanou literaturou. Přehled sahá od klasických autorů jako Piaget nebo Vygotskij až po současné 

výzkumy. Z hlediska novosti si cením především důkladně zpracované kapitoly Tranzice, kde autorka 

zdařile shrnuje současné poznání o přechodu dítěte z rodiny do MŠ. Začleněná zůstala, dle mého názoru 

správě, i literatura určená rodičům a pedagogům. Tato literatura má přímý dopad na realizaci 

tranzitorního období v rodinách a mateřských školách a proto bychom měli mít přehled, co je v této 

oblasti doporučováno. Z formálního hlediska jsem v textu nenarazila na nesrovnalosti.  

Vzhledem k výzkumné části budu opakovat své hodnocení, protože zde bylo změn méně. Autorka 

formuluje jasně cíle výzkumu a popisuje vzorek, který byl sledován dlouhodobě s odstupem dvou měsíců. 

Následně jsou formulovány hypotézy. Hodně prostoru je věnováno použité metodě, kde je zvolený 

postup náležitě zdůvodněn. Postupně jsou ověřovány formulované hypotézy. Výsledková část je 

přehledná a doložená tabulkami a grafy. Vzhledem k tomu, že pro praxi jsou zajímavé nejen korelace, ale 

hlavně predikce, byla s pomocí statističky zrealizována mnohonásobná lineární regrese, která přinesla 

výsledky pro predikci adaptace v září. Výsledky jsou důkladně diskutovány a vztaženy k zjištěním 

dřívějších studií i k postřehům z praxe.  

Celkově práce splňuje nároky kladené na rigorózní práce. Doporučuji práci k obhajobě.  
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