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Oponentní posudek bakalářské práce 

 

Název práce:    Vstup nešestiletých do základní školy 

Autorka práce:   Monika Musilová 

Vedoucí práce:   doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc. 

 

Autorka se ve své bakalářské práci zabývá zajímavou tématikou – předčasným vstupem 
dětí s nadáním do základní školy. Zatím to není zcela běžná situace, v odborné veřejnosti se 
diskutují možné důsledky tohoto opatření, neboť u těchto dětí se může současně s nadáním 
objevovat nerovnoměrný vývoj, některé disproporcionality či oslabení tak mohou 
komplikovat vzdělávání (emocionalita a sociální dovednosti, pozornost, jemná motorika). 
Práci chápu jako jeden ze střípků mapování jevu.  

Práce má podobu empirické studie, vycházející z kvalitativních přístupů ke zpracování 
dat. Jedná se o kazuistickou studii, v níž byly sledovány dvě rodiny, kde informátorkami byly 
pomocí rozhovoru matky, učitelky i samotné děti (dvě dívky).  

Práce splňuje kritéria kladená na bakalářské práce. Obsahuje všechny hlavní a povinné 
části (titulní list, anotace, obsah, teoretická část, empirická část, literatura, přílohy). 
Upozorňuji autorku na nestandardní uvedení VŠ (oficiální název instituce je Univerzita 
Karlova v Praze, nikoli Karlova univerzita). Empirická část je postavena na prezentaci 
získaných dat z obou rodin, s analýzou v příslušných oblastech. V závěru je provedena 
sekundární analýza, tj. komparace obou přístupů, postrádám samostatnou diskusi (autorka 
však diskutuje s literaturou v samotné „datové“ části).   

Lze konstatovat ucelenost práce, zabývá se jasně deklarovaným tématem, je originální, 
vycházející z vlastního designu zpracování, také odpovídá po stránce rozsahu. Sledované 
téma je provázáno se současným pojetím v naší literatuře. Nejsou zde příliš cizojazyčné 
literární zdroje, to je však dáno i samotnou tématikou, nástup do školy, vztah věku, zralosti a 
připravenosti je téma, které se nepříliš v zahraničí řeší, nepočítáme-li za zahraniční literaturu 
zdroje ze slovenštiny. Autorka se opírá o relevantní zdroje.  

Pokud bych měla něco vytknout, tak jakousi neobratnost ve formálním a stylistickém 
zpracování. Autorka místy užívá obecné češtiny (kantorka, kantýna, kognitivně „napřed“), 
opakovaně je nesprávně zkratka SPÚ (SPU), občas se vyskytují chybějící interpunkční znaky. 
Ne vždy důsledně se pracuje s literárními prameny – i odkazy na diagnostické materiály by 
měly být správně citovány (např. s. 14-15).   

Po stránce obsahové se také občas vyskytují občasná zjednodušení, což ale vysvětluji 
prvním pokusem o tento typ práce. Např. není pravda, že budoucí školáci procházejí při 
zápisu testy školní zralosti (to se děje až při odborném vyšetření, pokud dnes školy organizují 
strukturované zápisy, jedná se spíše o úkoly, zkoušky…), Jiráskův test není diagnostický, 
nýbrž screeningový - původně sloužil záchytu potenciálně ohrožených dětí školní nezralostí, 
u určité části populace pak bylo následně realizováno příslušné vyšetření. I když se dnes 
používá v samotném školském poradenském zařízení, jeho podstata se nezměnila. Není to 
test, který by umožňoval stanovit diagnózu, nýbrž pouze přispívá k možnému zvažování 
úrovně školní zralosti v jinak komplexně realizovaném vyšetření, Dotazuji se autorky na 
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vysvětlení tvrzení, že se v současné době koriguje dříve nesprávné pojetí školní zralosti, že se 
nyní také pracuje se školní připraveností. Toto pojetí skutečně není nové, najdeme ho u 
mnoha autorů z dřívějších let (např. Langmeier, Vývojová psychologie pro dětské lékaře, 
1983, s. 78-82, ale také např. u Valentové, Vágnerové aj.) a i když se autorka opírá o autorky 
Šmardová, Bednářová, mohla v literatuře vyhledat, že se s pojmem školní připravenosti 
pracovalo v naší literatuře již dříve.  

Naopak si cením, že autorka provedla srovnání postojů v přístupech k předčasnému 
nástupu do školy dvou autorů, reprezentující své protipóly (pro a proti, Laznibatová vs. 
Mertin) a že v závěru dospívá k názoru, že nelze stanovit obecné doporučení, neboť vždy se 
jedná spíš o individuální posouzení, neboť do hry vstupuje vícero okolností. Také se mi líbí, že 
autorka nehledá překážky pro efektivní zaškolení jen na straně školy (zejm. přístup učitelky), 
nýbrž také zvažuje rodinu, výchovné styly a očekávání rodičů.  

  Jak už bylo uvedeno, práce splňuje kritéria na bakalářské práce na katedře psychologie 
PedF UK v Praze. Je zřejmé zaujetí autorky pro daný problém a zřejmě bude toto téma pro ni 
nosné i v budoucnu. Doporučuji ji k obhajobě, navrhuji hodnocení výborně - velmi dobře, 
podle kvality obhajoby.     

 

                                                    PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, PhD. 

 

V Praze dne 19.1.2012 

 


