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Autorka si zvolila tradiční téma, které řeší v kontextu současné reformy školství. 
V úvodu uvádí motivaci k volbě tématu a jasně pojmenovává cíle své práce. 

Teoretickou část tvoří tři základní kapitoly. Při vymezování pojmu školní připravenost 
srovnává pojetí několika autorů, komentuje je a dále byť stručně konkretizuje. V kapitole 
věnované práci s dětmi na počátku školní docházky zpracovává nejnovější zdroje. Možná tím, 
že se chce na omezeném prostoru vyjádřit jak к obecným principům, cílům, obsahu i 
postupům v mateřských a základních školách, dochází místy ke skokům, к zjednodušením či 
chaosu v předkládání problematiky. Neobratně místy působí i vyjadřování. V další části práce 
přibližuje 3 vybrané programy, které napomáhají podle autorky к řešení problému. Škoda, ze 
program M. Montessori je charakterizován pouze podle publikace O. Zelenkové a program 
Škola podporující zdraví pouze podle informačního letáku. Teoretické části by prospělo 
shrnutí zásadních myšlenek a podnětů, které autorka к tématu v odborné literatuře objevila. 

V praktické části si autorka stanovila několik úkolů a hypotéz. Velký prostor je 
věnován případovým studiím tří škol, které využívají při tvorbě a naplňování svých školních 
vzdělávacích programů zmíněných alternativních a inovativních programů. Studie jsou 
zevrubným popisem obsahu a organizace práce ve zmíněných školách. Není zcela čitelné, co 
je inspirací z alternativních a inovativních programů a co je originalitou školy nebo inspirací 
odjinud. Důležité je to v případě, kdy chceme posuzovat míru vlivu programů na řešení 
problému. Případovým studiím by pomohlo uvedení zcela konkrétních případů dětí, které 
vyžadují individuální přístup a zažívají s konkrétními výsledky výhody daného alternativního 
či inovativního programu. V druhé části autorka nabízí přehledné grafy a přidává důkladné 
interpretace výsledků získaných z dotazníků a rozhovorů. Závěry výzkumu se podrobně 
vyjadřují к hypotézám a cílům. Škoda, že stírají rozdílnost sledovaných alternativních a 
inovativních programů. 

Práce bohužel obsahuje hrubé chyby. 

Otázky: 
Jak jste dospěla к vymezení obecných principů důležitých pro vstup dítěte do školy (viz 
teoretická východiska s. 19)? Obohacují nebo mění výsledky praktické části diplomové práce 
nějak tento výčet? 
Znáte další naše či zahraniční programy, projekty, které mohou také řešit danou 
problematiku? 
Jaký je váš názor na „vymizení" odkladů školní docházky v budoucnu? 
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