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Hodnocená diplomová práce se věnuje problematice specifického intervenčního programu pro 

podporu, stimulaci všestranného vývoje osobnosti dítěte v kojeneckém a batolecím věku. Z pohledu 

volby tématu, možnosti přímého pozorování i empirického hodnocení tohoto programu považuji 

téma za originální, zajímavé a přínosné. Oceňuji, že studentka zvolila problematiku, do které měla 

možnost proniknout během svého zahraničního studijního pobytu v Peru. Cíle práce jsou 

představeny hned v úvodu, jsou prezentovány srozumitelně, realisticky, čtenář je od začátku 

doprovázen jasnou trajektorií práce. 

Teoretická část představuje kvalitní obeznámení s tématy, které vhodně ukotvují reflektované téma. 

První kapitola se věnuje vývojovým korelátům kojeneckého a batolecího věku. Ačkoliv jde o  

rozsahem poměrně stručnou pasáž, nepostrádám zde žádnou podstatnou informaci či teorii, jako  

vhled do problematiky je to plně dostačující. Druhá kapitola plynule navazuje a akcentuje jednotlivé 

stěžejní oblasti vývoje dítěte v raném věku. Třetí a čtvrtá kapitola jsou již zaměřeny na specifika a 

význam stimulace dítěte v raném věku a diplomantka zde představuje vybrané intervenční programy. 

K této části mi úplně nesedí zařazení programů pro jedince s vývojovým opožděním (Kapitola 4.1), 

které osobně vnímám spíše jako rehabilitační, resp. očekávala bych zde širší dialog a reflexi se 

zkoumaným stimulačním programem. Samotný program Estimulación temprana (Kapitola 4.2.2) je 

prezentován poměrně stručně. Škoda, že čtenář není v textu odkazován na přílohy práce,  kde jsou 

podrobně představeny jednotlivé konkrétní aktivity v programu, které rozvíjejí různé oblasti v dané 

věkové skupině.   

Z hlediska použití bibliografických zdrojů jde o práci, která pracuje se standardním rozsahem, 

zahraniční literatura je rovněž zastoupena. Je škoda, že se autorce nepovedlo naleznout více 

výzkumných studií, byť jen dílčích, které by se zabývaly efektivitou řízené stimulace dítěte v raném 

věku jako podpory všestranného vývoje . Citování respektuje citační normu.  



V metodologické pasáži studentka prokázala, že má v oblasti stanovování výzkumných cílů, ale i 

prostředků (volba metod sběru dat) dostatečné vědomostní zázemí. Autorka popisuje postup sběru 

dat, volbu výzkumného vzorku i odůvodnění volby výzkumného nástroje. Cíle, které si autorka 

klade, jsou explicitně vyjádřeny a je k nim v textu postupně směřováno. Vzhledem k charakteru 

empirického zájmu i metodologického nástroje byl zvolen kvalitativní design výzkumu. Volba šesti 

kazuistik, kde byly zastoupeny děti různého věku se ukázala jako vhodné řešení. Kombinace 

poměrně dlouhodobého přímého pozorování, doplňujících rozhovorů a také použití Brunet-Lezinovy 

škály (zde mám drobnou poznámku ohledně přílohy pouze ve španělštině) prokazuje zdařilou 

kombinaci různých pohledů  a mohou tak lépe přispět k hodnocení efektivity daného programu.  

Výsledky jsou formulovány přesvědčivě, zejména ty pasáže, kde se diplomantka zabývá interpretací 

vlivu  postojů, chování, výchovných stylů matky a zpětné vazby od lektorů, ale i od ostatních 

účastnic kurzu. V tomto směru bych si uměla představit i více komparativní pojednání ve smyslu, 

jaké reakce a chování matky jsou z hlediska podpory vývoje dítěte efektivní a jaké naopak. Zde se 

nabízí prostor pro propracovanější kategorizaci. V prezentovaných datech se čtenář poměrně snadno 

orientuje, interpretace zjištění je adekvátní. Cíle práce byly naplněny, na výzkumné otázky je 

odpovězeno poctivě. Část diskuze je poměrně vyspělá, studentka dokazuje, že umí své nálezy zasadit 

do kontextu vývojových koncepcí.  

Výslednou práci autorky považuji za zdařilou. Rozsah práce a její struktura odpovídají požadavkům 

kladeným na diplomovou práci.  Práce obsahuje všechny povinné části.   

Diplomovou práci Terezy Maryškové doporučuji k obhajobě.  

Otázky k obhajobě:  

1, Jaký je názor studentky na realizaci tohoto programu v ČR? Jakou roli hrají kulturní, etnické,  

vzdělanostní apod. faktory při sledování efektivity programu na rozvoj dítěte v raném věku?  

2, V čem vidí autorka největší přínos pro účastníky?   

 

V Praze dne 16. 5. 2018      PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.  


