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Diplomová práce Markéty Zemanové reaguje na stále aktuální téma, které je v autorčině 
výběru potvrzeno i vlastní praktickou zkušeností. Rukopis o rozsahu 78 stran (s 36 
přílohami) obsahuje část teoretickou a praktickou, poměr obou částí je vyvážený, struktura 
a kompozice práce promyšlená. 

Inspirativním zdrojem teoretické části práce je především ontogenetická 
psychologie, v jejímž duchu autorka precizně analyzovala vývojové období předškolního 
věku. Součástí teorie je i velmi kvalitní rozbor problematiky školní zralosti, resp. školní 
připravenosti. Jádro teoretické části tvoří kapitola věnovaná nástupu dítěte do školy, jeho 
současné legislativní podpoře, včetně možnosti odkladu povinné školní docházky. Poslední 
kapitola orientuje naši pozornost k metodám pedagogické diagnostiky, především k testům 
školní zralosti. Text je zpracován s argumentační vyspělostí, zahrnuje všechny podstatné 
aspekty řešené problematiky, je vhodně opatřen citacemi a odkazy na široký okruh 
pramenů. Teoretická východiska jsou přehledná a střízlivá, logicky otevírají cestu k 
výzkumným aspektům práce. 

Praktická část dokumentuje způsob identifikace školsky nezralých (popř. 
hraničních) jedinců. Je postavena na baterii výzkumných technik (analýze dětských prací
pracovních listů, ověřovacím testu školní zralosti, krátkodobém pozorování dětí, 

strukturovaných rozhovorech s rodiči a učiteli, analýze pedagogické dokumentace). 
Výběrový soubor tvořilo 15 dětí ve věku 5 - 6 let. Vlastní výzkum je zajímavě 
koncipovaný a pečlivě provedený. Přínos lze spatřovat i ve velmi kvalitní interpretaci 
výsledků, kterou autorka realizuje v tabulkách, grafech i v průběžném rozboru 
výzkumných nálezů. 

Náměty k diskusi: 
Co bylo možnou příčinou nástupu do první třídy v případě školsky nezralého Lukáše? 
Podle výsledků testování i analýzy pracovních listů vykazovaly zkoumané děti obtíže v 
oblasti sluchové percepce. Existuje pro tuto skutečnost vysvětlení, popř. možnost 
reedukace? 

Diplomová práce Markéty Zemanové je systematickým, fundovaným a 
kultivovaným vhledem do dané problematiky. Pozitivně oceňuji zodpovědný přístup k 
organizaci i zpracování výzkumu s oprávněným zřetelem k potřebám živé pedagogické 
praxe v současné české škole. 

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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