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Autorka v praktické části práce hodnotila průběh zápisu do první třídy na vybraných základních školách. 
Z hodnotícího závěru vyplývá, že při posuzování školní zralosti existují poměrně velké rozdíly – a to v mnoha 
hlediscích. 
Ve kterých aspektech a hlediscích při posuzování by autorka vyžadovala důsledné sjednocení ?

Předložená bakalářská práce se zabývá tématem školní zralosti, jejím posuzováním  a problémy, které 
jsou s tímto tématem spojené. Jde především o práci teoretickou, která má přehledový charakter a 
v rámci všeobecně známých postulátů čtenáře uvádí do problematiky školní zralosti.  Jednotlivé 
kapitoly jsou řazeny logicky a vytváří komplexní smysluplný celek. V autorčině přístupu je zapotřebí 
ocenit hledisko, na základě kterého se autorka dotýká jednoho ze stěžejních problémů, a to, aby 
posuzování školní zralosti – zejména při vstupu do školy bylo prováděno pokud možno komplexně, 
s oporou o možnosti, které by pomohly citlivějšímu diagnostikování školní zralosti, které by přinášelo
důležité údaje do dalšího výchovně vzdělávacího procesu. Jde zejména o sporné případy, provázené 
různými deficity jsoucími na hranici možností školní nápravy. Autorka si dozajista uvědomuje rizika 
způsobená nekvalitním příp. nekvalifikovaným posouzením školní zralosti (vyvolávané mnohdy tlakem  
přijmout co nejvíce dětí).
K teoretické části je připojena část tzv. praktická, která má charakter srovnávacího šetření, které i když  
postrádá základní metodologickou úpravu, přináší údaje zajímavé. Vzhledem k tomu, že jejich potenciál 
není zdaleka vyčerpán, doporučuji jejich další zpracování, a to v souladu se základními 
metodologickými pravidly a zásadami. K práci je připojena relevantní odborná literatura, práce splnila 
základní požadavky kladené na bakalářské práce. 




