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Autorka se v předkládané diplomové práci věnuje problematice prevence specifických 

poruch učení u dětí s odkladem školní docházky. Hlavním cílem je snaha zjistit, jak 

v současné době probíhá v mateřských školách a rodinách práce s dětmi, u kterých byl 

doporučen odklad školní docházky a u kterých je riziko výskytu specifických poruch učení. 

Diplomová práce je logicky utříděna do deseti základních kapitol, к nimž je připojen 

plně akceptovatelný závěr (str. 104), seznam literatury a přílohy. 

V části teoretické se Dana Vesecká věnuje vymezení pojmu školní zralosti a diagnostice 

školní zralosti, dále vymezuje pojem specifické poruchy učení včetně jejich příčin a projevů. 

Kapitola 4 je věnována screeningovým nástrojům používaným к predikci SPU. Zde bych 

autorce vytkla opomenutí uvedení citovaných zdrojů (např. na s.41 uvádí odkaz na M. 

Bogdanowicz, který však není uveden v seznamu literatury, na téže straně chybí zdroj 

informací o škálách užívaných к predikci SPU v Polsku, Velké Británii a ve Francii, atd.). 

Kapitola 5 je zaměřena na možnosti prevence SPU v předškolním věku. Za přínosný 

zde považuji především přehled počítačových programů používaných pedagogy v mateřských 

školách u dětí s podezřením na SPU či v základních školách u dětí s diagnostikovanou SPU 

к reedukaci а к maximálnímu rozvoji jejich kompetencí (s. 53 - 56). 

V praktické části diplomové práce se autorka v rámci vlastního šetření snaží zjistit, 

znalosti pedagogů v mateřských školách o problematice specifických poruch učení, o 

možnostech jejich predikce a prevence, a dále to, jakým způsobem se v mateřských školách 

pracuje s dětmi, které mají odklad školní docházky a jsou tudíž považovány za rizikové 

z hlediska specifických poruch učení. Za neméně důležité považuje autorka i zjištění situace 
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v rodinách těchto dětí. Za účelem splnění cílů své diplomové práce použila Dana Vesecká 

metodu dotazníku, rozhovoru, obsahové analýzy pedagogických dokumentů a kazuistiky. 

V rámci pilotního šetření provedeného u 5 učitelek MŠ a 5 rodičů ověřila autorka 

vhodnost připravených dotazníků. V samotném šetření oslovila Dana Vesecká 50 pedagogů 

MŠ a 45 rodičů dětí s odkladem školní docházky. Výsledky dotazníkového šetření jsou 

uspokojivě analyzovány v kapitole 8 Analýza dotazníkového šetření u učitelek mateřských 

škol a v kapitole 9 Analýza dotazníkového šetření u rodičů. 

V kapitole 10 doplnila autorka dotazníkové šetření o výsledky vlastního pozorování 

zaměřeného na „rizikové děti" z hlediska SPU a na děti s odkladem školní docházky, které 

prováděla v letech 2002-2004 v 9 mateřských školách. Své poznatky ilustruje na kazuistice 

chlapce s diagnostikovanou dyslexií. Součástí kapitoly 10 je i popis modelové péče v M Š 

Křivsoudov. 

Kapitola 11 Závěr diplomové práce navrhuje mimo jiné možnosti zkvalitnění přípravy 

budoucích pedagogů pro práci v mateřských školách i dalšího vzdělávání pedagogů 

stávajících. 

Autorce bych vytkla neúplné citační údaje v seznamu literatury (chybějící ISBN u 

některých uvedených publikací) a nesprávný překlad některých odborných termínů v anglické 

verzi anotace diplomové práce (např. sebepojetí přeloženo jako self-regard apod.). 

Doporučuji, aby Dana Vesecká pohovořila o možnostech zkvalitnění spolupráce 

mateřských škol a rodin dětí s rizikem dyslexie, které naznačila v závěru práce. 

Předkládanou diplomovou práci doporučuji к obhajobě. 

Hodnocení: výborně. 

V Praze, dne 3. 5. 2006 

PhDr. Iva Strnadová, PhD. 




