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Jak autorka vnímala nejistotu organizátorů zápisů do 1. ročníků týkající se vymezování 
vlastních pedagogických cílů (viz str. 51), popř. volbu prostředků k jejich dosahování?

Autorka zvolené téma zpracovala důkladně a s porozuměním. Teoretická část, v níž je 
přiměřeně a v souladu s ČSN využito odborné literatury, vhodně uvozuje část empirickou. 
Studentka posuzovala průběh zápisu do 1. tříd v několika pražských školách z hlediska 
možnosti zmapování úrovně školní zralosti a připravenosti u jednotlivých dětí. Cíl výzkumu 
byl jasně a srozumitelně vymezen. V jednotlivých fázích je zřejmá snaha o jeho naplňování. 
Oceňuji mj. sestavení původního záznamového listu, který umožňuje byť stručně, zato 
přehledně porovnat dílčí zjištění. Přes limitovaný rozsah vzorku (6 ZŠ v jedné části Prahy) 
a krátký časový horizont výzkumu autorka prokázala schopnost samostatně uvažovat 
o pedagogických jevech a koncipovat jejich zkoumání.
Domnívám se, že se jedná o zdařilou práci, která splňuje formální i obsahové požadavky.




