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Zvolený problém již několik let znepokojuje odbornou i laickou veřejnost a vyvolává 
diskusi. Má mnoho vrstev i aspektů a je skutečně obtížné postihnout v něm některé dosud 
nezachycené skutečnosti. Proto se autorka pokusila hledat mezi faktory jeden ze specifických 
aspektů a to aspekt regionální. 

V teoretické části se věnuje rozboru základních problémů, vymezení relevantních 
souvislostí a legislativnímu rámci problému odkladů školní docházky na úrovni, dokládající 
orientovanost v problematice i schopnost jejího výkladu v souladu se současným pojetím. 
Vzhledem к následnému předpokladu, že mateřská škola může podstatně přispět к řešení 
problému, věnuje pozornost pedagogické diagnostice a možnostem intervence. 

Těžiště praktické části práce spočívá ve vlastním empirickém šetření hlavních příčin 
odkladů školní docházky v regionu, к němuž použila několik postupů. Své výsledky 
porovnává se statistickými údaji, zjištěnými celostátně. Předpoklad, že výsledky se nebudou 
lišit se nepotvrdil, což by bylo užitečné v závěrech ještě podrobněji rozebrat. 

Autorka svoji práci doplnila bohatou přílohovou dokumentací, která soustřeďuje 
postupy a techniky zjišťující stav rozvoje dítěte s ohledem na stupeň školní zralosti a 
metodické poznámky к jejímu využití v individuálních rozvíjejících programech. Připravila 
tak materiál, který by bylo možno ještě více rozebrat a komentovat v souvislosti s podílem 
práce mateřské školy na výsledném edukačním efektu. 

Celkově možno konstatovat, že autorka zvolené téma diplomní práce zvládla po stránce 
obsahové i formální tak, že může být podkladem pro úspěšnou obhajobu. Při ní prosím, aby 
zodpověděla následující otázky: 

1 V čem spatřuje hlavní příčinu nepotvrzení první hypotézy 

2.Jaké podmínky by měla vytvořit mateřská škola pro to, aby optimálně naplnila předpoklady 
pro vstup dítěte do školy. 

3.Čím konkrétně by bylo možno zlepšit v mateřské škole spolupráci s rodiči (viz slabší článek 
str.96) v přípravě dítěte na vstup do školy. 
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