Posudek rigorózní práce Mgr. Renaty Štampachové
PŘIPRAVENOST

DÍTĚTE PRO VSTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Volba tématu rigorózní práce je aktuální, neboť se zamýšlí nad důvody zvyšujícího se počtu
odkladů školní docházky a taktéž nad různými pojetí zápisu do 1. tříd zš. Sám název
diplomové práce slibuje možný přístup řešení problematiky vstupu dítěte do školy. Autorka
vychází z vlastní pedagogické zkušenosti výchovné poradkyně.
Po formální stránce je rigorózní práce na výborné úrovni, bez gramatických i stylistických
chyb. Rozsah práce (78 s.) odpovídá stanoveným požadavkům a teoretická i praktická část
mají vyvážený poměr. Autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou dle
aktuální bibliografické normy.
V teoretické části se autorka pokusila o zdařilou analýzu školní připravenosti.Velmi oceňuji
zařazení kapitoly
3, kterou autorka věnovala významu rodinného prostředí, konkrétně roli
rodiče předškoláka. Autorka sije vědoma jednotlivých rozdílností, např. v sociokultumím
zázemí, proto velmi vhodně zařadila následující kapitolu věnovanou přípravným třídám. Se
získanými údaji citlivě pracuje a zasazuje je do aktuálního kontextu. Přínosné jei .
prezentování a porovnání výzkumných šetření z diplomových prací, které autorka vždy
pečlivě cituje.
č.

Autorka se zamýšlí nad připraveností dítěte do ZŠ, ale i nad skutečností, do jaké míry sehrává
zápis do 1. třídy diagnostickou funkci. Oceňuji, že autorka upozorňuje na nebezpečí
nevhodné interpretace pedagogické diagnostiky učitelské veřejnosti (s. 11) např. při chybné
analýze dětských prací. Drobnou výtku lze vznést ke zpracování kapitoly č. 2.6, kde se
autorka pokouší o komparaci zahraničních školských systémů jen na základě 2 českých
zdrojů, naopak dobře analyzuje názory na definování pojmu školní zralost a řešení
problematiky OŠD v historii. (s. 21).
Výzkumné šetření mapuje formou dotazníku názory učitelek mateřských škol, učitelů zš a
rodičů na optimálně připraveného předškoláka a metodou rozhovoru zjišťuje názory vedení
zš na úlohu zápisu do 1. tříd zš. Autorka získaná data přehledně zpracovala a interpretovala.
V diskuzi autorka velmi zdařile porovnává názory učitelek mateřských škol a základních škol.
Oceňuji, že autorka si je vědoma drobných nedostatků a v závěru se zamýšlí nad vhodností
používání termínu "optimálně připravený žák" (s. 73)
Předložená rigorózní práce splňuje všechny požadavky, doporučuji, aby se stala předmětem
obhajoby. Autorce doporučuji, aby se v průběhu obhajoby zamyslela nad případnými pozitivy
a negativy realizace prohloubené přípravy na čtení jako prevenci OŠD (s. 34) a dále nad
pozitivy a negativy navrhovaného povinného posledního ročníku mateřské školy.
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