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Rukopis o rozsahu 104 stran (s 5 přílohami) je věnován stále aktuální a zároveň velmi 
diskutované problematice. 

Teoretická část zaujímá komplexní pohled na danou problematiku. Diplomantka se v ní 
věnuje pojmu školní připravenosti a nastiňuje kontext reformy školy z hlediska inovativních 
přístupů ve vzdělávání. Na základě srovnání několika autorů zkoumá pojem školní zralost a 
doplňuje vlastní komentář. Z formálního hlediska poukazuji na některé stylistické nedostatky 
(formulační neobratnost, či méně vhodné výrazy pro práci tohoto typu) a to zejména v těch 
jejích částech, kde se autorka snaží o samostatné vyjádření vlastních myšlenek bez 
návaznosti na odbornou literaturu. V další části popisuje teoretická východiska třech 
vybraných programů, které pracují na základě principů vnitřní reformy školy a které mají ve 
svých cílech důraz na individualizovaný přístup ve vzdělávání. (Zde se zdá seznam použité 
literatury poměrně krátký, zvi. u programu Školy podporující zdraví.) 

Praktická část má charakter ověřující teoretické poznatky a zjišťující jejich fungování v celém 
komplexu. Autorka se zde podrobně věnuje případovým studiím tří škol, které reprezentují 3 
inovativní programy popsané v teoretické části. Zabývá se zde především popisem obsahu 
a organizací práce na těchto školách. Oceňuji další část, kde autorka předkládá úpravné 
grafy a podrobné interpretace výzkumného šetření, které získala na základě dotazníků a 
rozhovorů s učiteli. Praktickou část vhodně dokumentují přílohy. 

Domnívám se, že se autorce podařilo naplnit vlastní cíle, které si před započetím práce jasně 
vytýčila. Studentka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou, v empirické části 
realizovat kvalitativní výzkumné šetření, zpracovat získaná data a interpretovat je. 

Studentka pracovala samostatně, připomínky i náměty z pravidelných konzultací 
zapracovávala. Velmi oceňuji její snahu, systematičnost a pracovní nasazení, s nímž 
přistupovala jak ke studiu odborné literatury, tak к tvorbě samotné diplomové práce. 

Diplomovou práci Johany Kasalové doporučuji к obhajobě a navrhuji hodnocení 
klasifikačním stupněm výborně - velmi dobře. 

Otázky a náměty к obhajobě: 

• Co považujete za nejdůležitější podmínky pro realizaci individualizované výuky na 1. 
stupni ZŠ? 

• Co považujete za největší přínos individualizovaného přístupu na 1. stupni ZŠ? 
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