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Výběr tématu volila autorka s ohledem na vlastní pedagogické zkušenosti a se záměrem 
zamyslet se nad nejčastějšími příčinami školní nezralosti a jejich aspekty. Rozsah práce 
vyhovuje stanoveným požadavkům (78 s). Práce je tradičním způsobem členěna na část 
teoretickou a část praktickou, kdy obě části jsou rovnoměrně vyváženy. 

Autorka prokázala schopnost fundovaně pracovat s odbornou literaturou a velmi precizně 
pracuje s citačními odkazy. Z přehledu prostudované literatury je patrné, že autorka využila 
velké množství dostupných informačních zdrojů, což je ku prospěchu celé práce. 

V teoretické části se zaměřuje na charakteristiku školní zralosti, na období nástupu dítěte do 
první třídy ZŠ a následně na problematiku pedagogické diagnostiky. Autorka prokázala 
schopnost vyhledat velké množství informací k danému tématu, které výborně analyzuje, 
porovnává a často zaujímá i vlastní stanovisko (např. s. 22 prezentuje znaky dětského 
myšlem'). Oceňuji precizní propojení textu s velkým množstvím příloh, které názorně 
dokreslují sledovanou problematiku (např. vhodně zařazená příloha č. 3- ukázka IVP, který 
vypracovala autorka pro dítě, které bylo diagnostikováno jako školsky nezralé) 

Autorka si je vědoma, že v praktické části řeší deskriptivní výzkumný problém, proto 
formuluje velmi přesně cíl výzkumného šetření. Vytyčený cíl i jednotlivé úkoly (např. 
vytvoření návrhu záznamového pozorovacího archu pro pedagogickou diagnostiku a návrh 
využití testování pro tvorbu IVP) autorka postupně splnila. Metodologická část diplomové 
práce je ukázkově zpracovaná. Autorka pečlivě prezentuje, analyzuje a porovnává získané 
informace. Přínosná byla i kombinace zvolených výzkumných metod (rozhovor, pozorování, 
analýza pedagogické dokumentace, analýza dětských prací, test). V závěru práce autorka 
prezentuje, že její navržený test využívají učitelky ZŠ při zápise do prvních tříd, což lze 
chápat jako vyvrcholení celé diplomové práce, kdy se autorce podařilo propojit teoretické a 
praktické poznatky s následnou aplikací do pedagogické praxe. 

Bylo by vhodné, aby autorka závěry diplomové práce i poznatky z vlastní pedagogické praxe 
prezentovala v odborném tisku. 

Předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky, doporučuji, aby se stala předmětem 
obhajoby. Autorce navrhuji reagovat na následující otázky: 

Pokuste se zamyslet nad případnou modifikací Vašeho navrženého záznamového archu (viz. 
příloha č. 5) na základě inspirování doporučeného materiálu VÚP Pedagogické hodnocení 
v pojetí RVP OV. Metodika pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské 
školy, který byl publikován až po Vámi prováděném výzkumném šetření. - -~---- ·- -
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