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Výběr tématu volila autorka s ohledem na vlastní pedagogické zkušenosti, neboť nejprve 
pracovala v mateřské škole a v současné době učí na 1. stupni základní školy. Společným 
cílem (s. 49) v teoretické i praktické části bylo zjistit, jak je školní zralost a školní 
připravenost chápána v době transformace českého školství širokou i odbornou veřejností. 

Rozsah práce vyhovuje stanoveným požadavkům (87 s ). Práce je tradičním způsobem 
členěna na část teoretickou a část praktickou, které mají vyvážený poměr. Autorka prokázala 
schopnost fundovaně pracovat s odbornou literaturou. Získané informace analyzuje a 
porovnává. Při zpracování DP využila široký okruh pramenů: 40 knižních titulů, diplomové 
práce, časopisy a velké množství internetových odkazů. Drobnou výtku je možno vznést 
к používání nové bibliografické normy především u citování článků v časopisech. Resumé je 
vhodnější umísťovat v závěrečné části práce. 

V teoretické části se autorka zaměřuje na vymezení základní terminologie (školní zralost, 
školní připravenost, klíčové kompetence atd.), stručně nastiňuje i problematiku historického 
vývoje a důraz klade na aktuální situaci návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání, 
kde se snaží analyzovat různé verze RVP P V a RVP Z Š. Je ke škodě, že autorka tuto část více 
nerozvedla, neboť zde lze spatřovat těžiště práce. 

V praktické části autorka prezentovala metodologii regionálního šetření. Zvolenou 
dotazníkovou metodu vhodně doplňuje rozhovorem, čímž získává ucelenější přehled o 
sledované problematice. Získané informace autorka analyzovala a pro kategorizaci zvolila 
vhodně klíčové kompetence, kterými by dítě mělo být vybaveno na konce předškolního 
období. 

V diskuzi autorka předkládá návrh doporučení pro plynulý a bezproblémový přechod dětí 
z preprimárního vzdělávání do primárního (s. 80). Je škoda, že zde více nevyužívá informací 
ze zahraničí (viz. kapitola 1.6), které by taktéž mohly být impulzem pro řešení problematiky 
návaznosti mateřské a základní školy. 

Autorka práci zpracovávala s velkým osobním zaujetím a oceňuji velký posun v písemném 
projevu, s kterým v začátcích potýkala. Předložená diplomová práce splňuje všechny 
požadavky, doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby. Autorce doporučuji reagovat na 
předchozí připomínky a odpovědět na následující otázky: 

1. Pojem klíčové kompetence stále prochází určitým vývojem, porovnejte pojetí 
v rámcových vzdělávacích programech pro preprimární a primární vzdělávání a 
objasněte, jak Vy osobně tento termín chápete. 

2. Zamyslete se nad následujícími tvrzeními: „příprava dítěte do školy je zbytečná, až 
dozraje, tak do školy půjde... , bez intenzívní přípravy v mateřské škole a v rodině by 
dítě nemělo jít к zápisu do ZŠ..." 
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