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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Proč se autorka zabývala srovnáním přípravy na školu ve státních a soukromých 
mateřských školkách, což není zcela signifikantní, a nezabývala se spíše srovnáním 
připravenosti dětí, které školkou prošly, nebo vůbec neprošly? 

2. Jak byl vybrán vzorek pro šetření? 
3. Jaká doporučení vzešla z výzkumu ? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Posuzovaná práce se zabývá problematikou připravenosti předškolních dětí pro vstup do 
~koly a některými problémy školní adaptace. Autorka zvolila pro teoretickou část popisný, 
Inarativní přístup, který zřejmě vychází z literatury, ne vždy citované. V podstatě správně 
popisuje jednotlivé aspekty problému, ale z hlediska oponenta je jen málo zřetelný postoj 
~amotné autorky. Pokud jde o empirické šetření, je zřejmé, že se autorka orientuje v testech, 
tzkoumajících školní zralost dítěte, ale ve vlastním výzkumu není z interpretace jasné, jak byly 
použity a s jakými výsledky. Není zřejmé na jakém vzorku bylo šetření realizováno, jaké bylo 
~ložení vzorku ajen z úvodního poděkování lze usoudit, v jakých zařízeních autorka šetření 
prováděla. Proto její obecné závěry, doložené několika případovými studiemi, ale ne dalším 
!výzkumným materiálem, jí nedávaj í oprávnění k jednoznačným závěrům. 
!Přes tyto dosti závažné chyby doporučuji předloženou práci k obhajobě, při které bude mít 
!autorka dostatečný prostor k vysvětlení svého přístupu. 
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