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Průběh obhajoby: Studentka představila teze (cíle, metody řešení a výstupy) diplomové

práce. Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce
(diagnostika školní zralosti). Uvedla hlavní výzkumný problém a
postup řešení praktické části práce, kde porovnává výsledky dvou
diagnostických nástrojů u skupiny 40 předškolních dětí. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky. Zde
je konstatováno, že jazyková a formální úprava práce místy
neodpovídá nárokům kvalifikační práce. V teoretické části jsou
uvedeny nástroje, jejichž používání se v současné době
nedoporučuje. Data zjištěná v části praktické bohužel nejsou téměř
vůbec interpretována. Není zahrnuta diskuze k výsledkům, závěr
práce je jen stručnou rekapitulací obsahu práce. Některé informační
zdroje nejsou řádně citovány dle platné normy.
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Pokusila se
vysvětlit rozdíly ve výsledcích hodnocených testů. Vyjádřila se k
možnostem pokračování ve výzkumu směřujícího ke zjišťování, zda
test MaTeRS hodnotí školní zralost předškolních dětí. Diskuze byla
zaměřena na používání diagnostických nástrojů při posuzování školní
zralosti v poradenské praxi. I přes výše uvedené výhrady studentka
bakalářskou práci obhájila. 
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