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     Posuzovaná diplomová práce se zaměřuje na popis a analýzu programu Estimulacion temprana, 

který cílí na raný rozvoj dítěte a je realizován v Peru. Studentka využila možnosti svého pobytu v 

této zemi a z pozice zúčastněného výzkumníka dlouhodobě pozorovala průběh programu, to pak 

doplnila i o rozhovory s účastníky. Práce je tedy empirickou studií, založenou na kvalitativní meto-

dologii a zpracovává analýzy případů dětí zařazených do programu.  

     Práce je standardně členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část podává přehled vý-

voje dítěte v raném věku, posléze se také zaměřuje na vývojové milníky v jednotlivých oblastech 

vývoje. Vzhledem k tomu, že předmětem práce je program stimulace vývoje dítěte raného věku, 

uvádí autorka v další části základní charakteristiku podobných programů, čímž orientuje čtenáře v 

problematice. V neposlední řadě pak popisuje program Estimulacion temprana, na kterém je posta-

vena empirická část. Studentka zde prokazuje dobrou schopnost práce s teoretickými zdroji a podá-

vá kvalitní základ pro svou výzkumnou studii.  

     Ve výzkumné části pak studentka na popisu 6 případů dětí zařazených do programu Estimula-

cion temprana. Předkládá kazuistiky dětí, poté také jejich postup v programu na základě pozorování 

a závěrů výstupních vyšetření psychologa, vše pak doplňuje rozhovory s osobami, které děti na 

program doprovázely.  Při analýze získaných dat postupuje tak, že uvádí výsledky zhodnocení vý-

voje schopností podle Brunet-Lezinovy škály, která byla využívána při psychologické evaluaci, při-

dává data, která získala z pozorování, což jí pomáhá na základě analýzy získat výstupy studie. Sa-

mostatně se pak zabývá dopady programu na doprovázející osoby (převážně rodiče). V následující 

části pak své závěry podrobuje diskuzi, odpovídá na své výzkumné otázky, neopomíná ani možná 

omezení výzkumného šetření vzhledem k použité metodologii a dalších vlivů na vývoj dítěte.  

     V průběhu zpracovávání práce prokázala studentka schopnost zaujetí pro výzkumný úkol. Pozo-

rování prováděla dlouhodobě a svědomitě, několikrát přehodnocovala možnou metodologii výzku-

mu, snažila se zvolit přístup vhodný pro rodiny i pro svou práci. Při zpracovávání kazuistik bylo 



patrné, že jednotlivé případy dobře zná, nicméně se dařilo udržet si odstup potřebný pro výzkumnou 

práci. Studentka pracovala samostatně, iniciativně, přicházela na konzultace připravená a byla 

schopna svou práci reflektovat na základě připomínek vedoucí.  Práci hodnotím jako zdařilou, od-

povídající nárokům kladeným na diplomovou práci.  

     

    

V Praze, dne 14. 5. 2018      PhDr. Hana Sotáková


