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 Autorka se ve své bakalářské práci zabývá tématem, které u nás nebylo dosud téměř 

vůbec výzkumně studováno. Díky novele zákona 561/2004 Sb. je totiž od roku 2009 umožněn 

vstup do školy i dětem, které dovrší šesti let až po lednu následujícího roku. Tato skutečnost 

vyvolala poměrně značnou polemiku mezi psychology, lékaři i učiteli. Nejvíce se tato 

možnost vztahuje k dětem, které jsou v kognitivním vývoji akcelerovány oproti vrstevníkům a 

které jsou obvykle označovány jako nadané. 

 V teoretické části se autorka zabývá školní připraveností a problémy, které jsou 

spojené se vstupem nešestiletého dítěte. Za novou  a užitečnou  považuji v této části práce 

snahu autorky vyčlenit ty momenty, ve kterých zvláště nešestileté děti mohou vykazovat 

specifické projevy v souvislosti s diagnostikováním školní zralosti a připravenosti. Autorka 

dále vyčleňuje dva okruhy problémů, které sehrávají důležitou roli při posuzování vstupu 

takového dítěte do školy: vývojové nevyrovnanosti a očekávání rodičů. Postoje odborné 

veřejnosti k možnosti předčasného vstupu do školy prezentuje na názorech dvou autorit 

z oblasti psychologie. Tato část práce pravděpodobně jako jedna z prvních v ucelenější 

podobě shrnuje základní poznatky o problematice. 

              Cílem empirické části práce bylo na základě osobních zkušeností rodin ozřejmit 

souvislosti vstupu dítěte do školy se širším sociálním kontextem. Autorka realizovala ve dvou 

rodinách s dětmi předčasně zaškolenými celkem 6 rozhovorů: s matkami dětí (2), s učitelkami 

dětí (2), nadanými dětmi (2). Jedna nadaná dívka byla aktuálně v 5. třídě – proto i pohled na 

uplynulá školní léta zahrnoval delší časové období. Druhá nadaná dívka aktuálně 

navštěvovala 1. třídu, takže zkušenosti se vstupem do školy jak matky i dívky byly z nedávné 

doby. Autorka konfrontuje zjištěné poznatky s literaturou, konfrontuje výpovědi matek a 

učitelek a matek a dívek. Rozdílná perspektiva  aktérů účastnících se  této neobvyklé události 

a podílejících se na jejím zvládnutí, umožnila získat data o komplikovanosti této situaci a o 

jejím dopadu do řady oblastí (sociální vztahy, motivace, volnočasové aktivity aj.).  V závěru 

práce autorka porovnává shodné (četba) a rozdílné (spolupráce ze školou) momenty, které 

vyplynuly z rozhovorů. 

 Metodu rozhovoru považuji za adekvátní pro získání dat. I když jsou porovnávány 

rozhovory dvou rodin s odlišnou časovou vzdáleností od vstupu nešestiletého dítěte do školy,  

byly  shledány některé shodné důvody, které vedly rodiče k rozhodnutí předčasného 



zaškolení, i problémy, se kterými se děti musely potýkat. To by mohlo poukazovat na trvalejší 

charakteristiky  takové situace. Pravděpodobně jako klíčová pro úspěšné zvládnutí této situace 

dítětem i třídou se jeví kvalitní spolupráce rodičů a školy (třídního učitele). Je možné 

odhadnout výchovný styl matek dívek? Mohl se výchovný  styl promítnout do spolupráce 

rodin ze školou (třídní učitelkou)?  (Obě matky jsou vysokoškolačky, jedna je učitelka). 

 Studentka intenzivně pracovala na bakalářské práci zejména od letního semestru 

třetího ročníku. V této době pravidelně konzultovala, a formulačně zpřesňovala původní text 

práce, který vykázal velký pokrok oproti předcházejícím verzím. 

 

Závěr: 

Vzhledem k tomu, že u nás nejsou k dispozici studie zabývající se vstupem nešestiletých 

nadaných dětí do školy, je možno z tohoto hlediska považovat práci za průkopnickou. 

Autorka se pokusila prostřednictvím rozhovorů zjistit jaká témata jsou v souvislosti se 

vstupem nešestiletých dětí do školy ve výpovědích matek, dětí a učitelek nejfrekventovanější.   

Práce splňuje nároky kladené na bakalářské práce z hlediska rozsahu i po formální stránce, a 

proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

17. ledna 2012     doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc   

  

 

 


