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Zhodnocení některých hypotéz (např. H6) je provedeno na základě posouzení sledované 
proměnné rodiči. Jak vnímáte spolehlivost těchto výpovědí?

Zpracování zvoleného tématu svědčí o hlubším zájmu studentky a schopnosti uplatnit 
vlastní životní, studijní i pracovní zkušenosti. Problém chápe v širších souvislostech 
(společenských, vývojových apod.), přiměřeně využívá odborných zdrojů. S porozuměním 
používá odborné termíny (třebaže některé nejsou v literatuře vymezeny jednoznačně –
např. školní zralost a připravenost). Teoretická část práce je vhodným východiskem pro 
empirické šetření.  Autorka si je vědoma některých limitů (relativně nízký počet respondentů 
– 20 dotazníků, 4 rozhovory; specifika zvolené lokality aj.), je schopna kritického 
zhodnocení vlastního úsilí (konstrukce dotazníku). Získané údaje jsou prezentovány 
přehledně (vedle slovního komentáře tabulky a barevné grafické znázornění).
Celkově hodnotím práci jako zdařilou.

(pozn. ke str. 27 – nová legislativní úprava podmiňuje OŠD pouze jedním z odborných posudků)




