
Univerzita Hradec Králové 
Pedagogická fakulta 

 
Hodnocení bakalářské/diplomové práce 

posudek vedoucího/oponenta práce 
Mgr. Miroslav Půža, Ph.D. 

 
Jméno autorky:  Monika Rosůlková 
Název práce: Psycholog Lev Semjonovič Vygotskij 
 

Téma práce: 
Originální, málo zpracovávané. 

Zaměření práce:  
Vyvážené, teoretické. Jedná se o kompilativní typ práce, což požadavky na tento typ práce 
připouští. 

Cíl práce: 
Uveden – splněn.  

Rozsah:  
Přiměřený, odpovídající požadavkům na tento typ práce.  

Jazyková, formální a stylistická úroveň práce:  
Velmi dobrá úroveň – odpovídá požadavkům kladeným na daný typ práce. 

Práce s odbornými zdroji:  
Citované prameny jsou aktuální; počet uvedených titulů je dostatečný. Počet citací v textu je 
přiměřený. 

Autorka prokázala: 
• Souhrnnou orientaci ve studovaném oboru. 
• Hlubší zájem o dílčí odborné téma. 
• Náležitý stupeň osvojení odborné terminologie a odborného jazyka. 
• Dovednost shrnout a zobecnit dílčí závěry své i citovaných autorů a formulovat doporučení 

pro společenskou praxi. 

Konkrétní náměty, připomínky nebo otázky vyžadující doplnění u obhajoby: 
Předkládaná bakalářská práce je popisem a shrnutím života a díla psychologa Lva 

Vygotského. Lev Vygotský byl pro oblast psychologie významným zejména proto, že se začal 
problematice psychologie věnovat z pohledu kulturněhistorického. Autorka práci rozdělila do 
třech logických celků, které popisují život, dílo a přínos tohoto významného psychologa. 
V první kapitole popisuje život nejen Vygotského, ale také vybraných významných členů 
Vygotského rodiny, ať už se jedná o jeho manželku, starší dceru, nebo bratrance. V této kapitole 
je též popsán historický kontext, který kopíruje Vygotského život a tvorbu. 

V další kapitole se autorka věnuje dílu Vygotského, přičemž je nutné připomenout, že 
autorka zevrubně analyzovala dostupná Vygotského díla, a také je důkladně nastudovala. 
Zejména její analýza díla Vývoj vyšších psychických funkcí je velmi zdařilá a je potřeba za ni 
autorku pochválit. Velmi dobře je též zpracována Psychologie myšlení a řeči, zejména polemiky 
s Piagetem.  

 Poslední kapitola popisuje přínos Vygotského ke světové psychologii. Pohříchu jde o 



kapitolu nejkratší a nejméně obsáhlou a jako taková je ve velkém kontrastu s předchozími 
kapitolami. Takto mírně snižuje jinak velmi dobrou úroveň práce. Nicméně je nutné konstatovat, že 
práce jako celek je zdařilá. Práce je psána česky, obsahuje několik málo stylistických lapsů. 
Celkově je však práce na standardní úrovni. 
 
Předložená bakalářská práce splňuje podmínky a nároky kladené na odbornou práci, doporučuji ji 
k obhajobě. 
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