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Diplomandka předkládá k posouzení diplomovou práci v rozsahu 144 stran včetně seznamu 

literatury a přílohového materiálu. Bohatý seznam odborné literatury na více jak 7 stranách je 

tvořen našimi i zahraničními prameny. V příloze autorka předkládá dotazník pro nejmladší 

žáky a dotazník pro rodiče, dále scénář rozhovoru v tzv. fokusových skupinách a ukázku 

písemného záznamu skupinového rozhovoru na vybrané ZŠ. Předložená diplomová práce se 

zaměřuje na součinnost školy, rodičů a malých školáků při vypracovávání domácí přípravy do 

školy a je součástí čtyřletého mezinárodního česko-kanadsko-francouzského výzkumu, 

podporovaného GA ČR 406/08/0423, jehož řešitelkou je vedoucí této DP. Je třeba uvést, že 

diplomandka dlouhodobě spolupracovala při sběru výzkumných dat a při realizaci fokusových 

skupin na školách.     

Práce je členěna na pět tematických celků, které na sebe vhodně logicky navazují. V první 

kapitole diplomandka představuje několik významných teoretických přístupů k dítěti, které 

dosud velmi ovlivňují stávající přístupy k dítěti v procesu socializace. Je třeba ocenit výběr 

skutečně nosných přístupů a schopnost autorky výstižně představit jejich klíčové principy.  

 Ve druhé kapitole diplomandka předkládá stručnou charakteristiku dítěte předškolního a 

mladšího školního věku. Z velmi obsáhlého tématu je schopná postihnout to podstatné pro 

řešené téma. Právě v této kapitole velmi dobře prokázala schopnost správně pracovat 

s odbornou literaturou a také značný přehled v odborných pramenech, týkajících se tématu.   



Velký důraz autorka kladla na kapitolu, která se zaměřuje na školní zralost a připravenost. 

V textu rozlišuje dva pojmy zralost – spíše ve smyslu psychologickém a připravenost – spíše 

ve smyslu pedagogickém a vzdělávacím. Dále se zamýšlí nad otázkou školní nezralosti a 

pečlivě zpracovává současné metody testování školní zralosti. V kapitole jsou zmíněna též 

rizika předčasného vstupu do školy a odkladu. 

Čtvrtá kapitola se věnuje různým aspektům školní úspěšnosti – na straně rodičů, učitelů, na 

straně vlivu předškolní instituce, na straně školáka. Diplomandka v této souvislosti zmiňuje 

poruchy učení, ale také problémy dítěte ve školním kolektivu. Kapitoly 4.4. a  4.5. se věnují    

problematice domácí přípravy a součinnosti školy, rodiny a dítěte. 

Výzkumná část předložené práce úzce souvisí s dlouhodobou spoluprací diplomandky na 

řešení výše uvedeného grantového úkolu. Představenou část diplomandka získala i zpracovala 

zcela samostatně, pouze s využitím přeložených dotazníků vytvořených v Kanadě profesorkou 

R. Deslanedes. Zde bych upozornila na chybějící citaci v seznamu literatury, ačkoliv je 

v textu na str. 139 uvedena.  

V rámci svého výzkumu získala kvantitativní data – 61 dětí a 61 jejich rodičů vyplnilo 

dotazníky, zaměřené na strategie vypracovávání domácích úkolů, které jsou v rodině užívány. 

Dále získala data kvalitativní – realizovala a zapsala rozhovory v rámci 3 fokusových skupin, 

kde děti vyjadřují své názory a postoje k domácí přípravě na školu. Kvalitativní data doplňují 

a zpřesňují výsledky získané dotazníkovým šetřením.  

Diplomandka ve výzkumné části DP uvádí výzkumné otázky pro kvalitativní část, hypotézy 

pro část kvantitativní, dále popis užitých metod, podrobně popisuje výzkumný soubor, 

popisuje metodu sběru dat, odděleně uvádí výsledky kvalitativní i kvantitativní části. 

Výsledky kvantitativní části uvádí přehledně ve formě grafické i verbální a na závěr tvoří 

ještě přehlednou tabulku (str. 93).  V kapitole „Diskuse“ uvažuje o získaných výsledcích a lze 

říci, že tato kapitola prokazuje skutečně dobré psychologické znalosti diplomandky a její 

schopnost samostatně myslet.  

Diplomandka při zpracování své DP prokázala nejen schopnost systematicky a pečlivě 

pracovat při sběru výzkumných dat, adekvátně vyhodnocovat získané výsledky, ale také 

samostatně uvažovat o příčinných souvislostech, týkajících se vývoje malého školáka. Cením 

si též její schopnosti navazovat uvolněnou neformální atmosféru při rozhovorech s malými 

dětmi.  



Celkově lze shrnout, že předložená diplomová práce splňuje jak po stránce obsahové tak i 

formální kritéria kladená na diplomové práce. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji 

v návaznosti na průběh obhajoby hodnocení stupněm výborně.  
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