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Diplomová práce se zabývá tématem školní připravenosti. Konkrétně se autorka 
zabývá problematikou posuzování připravenosti na vstup do školy. Výzkumné otázky, které 
autorka představuje v úvodu práce, se zaměřují na způsoby, jakými se na školách při zápisu 
posuzuje připravenost dítěte na školu a jak se kritéria přijímání žáků do základních mezi 
školami liší. Přesto, že design ani provedení tohoto výzkumu téma školní 
zralosti/připravenosti nijak nerozvíjí ani neobohacuje, oceňuji jeho volbu. Osobně vždy vítám 
výzkumné sondy mapující reálná stav, navíc v případě oboru studia autorky považuji dané 
téma za přínosné.  Za zajímavý moment pak považuji posouzení vlivu typu zřizovatele na 
stanovení kritérií. 

 
Diplomová práce má tradiční strukturu. Skládá se z části teoretické a praktické. 

V teoretické části autorka nejprve souladu se zaměřením práce vymezuje základní pojmy 
(školní zralost a školní připravenost) a věnuje se přehledu kritérií podmiňujících vstup dítěte 
do školy. Poslední kapitola teoretické části je věnována problematice posuzování školní 
zralosti, ve které autorka podává přehled metod a nástrojů užívaných při screeningu a 
vyšetření školní zralosti. Celkově je text čtivý, autorka dobře formuluje a pracuje s literaturou 
(trochu netradiční je zápis čísla stránky v průběhu odkazování v textu). V průběhu textu jsem 
narazila na několik nepřesností (např. vymezení vertikální a horizontální diferenciace ve 
zrakovém vnímání, str. 20.) V některých případech mi není jasná struktura práce – např. 
vyjmutí rozumových procesů z kapitoly poznávacích procesů (kapitola 3.2)  či zařazení 
subkapitoly Kresba dítěte připraveného na školu (4.1.1.) V závěru teoretické části chybí 
shrnutí, kde by autorka na základě práce s literaturou formulovala vlastní stanoviska a závěry. 

 
Praktická část začíná popisem vzorku, který je podrobný a pečlivý. Údaje by však 

měly být více anonymizovány. Ráda bych ocenila výběr metod. Pro mapování užívaných 
kritérií se nabízí realizace dotazníkového šetření, nicméně domnívám se, že právě pozorování 
a přímá účast autorky při zápisech umožňuje hlubší vhled do výzkumných dat (viz informace 
o podobě rozhovoru vedení školy s rodiči, organizačního zajištění aj.). Výzkumná data 
autorka přehledně prezentuje, následně porovnává a zjištění interpretuje. V praktické části 
nechybí diskuze, ve které se autorka zaměřila na zhodnocení výzkumných otázek.  

 
V některých případech považuji však argumentaci za nedostatečnou a nepřesnou.  

- str. 65  „ Domnívám se, že po formální stránce s tím lze souhlasit a k odsunutí sledování 
fyzického vývoje „na druhou“ kolej nemám větších připomínek.“  Proč lze souhlasit?  

- str. 66  „Empiricky se tedy prokázalo, že propojenost zápisu a teoretických poznatků je 
pro školy žádoucí. “ Domnívám se,, že by výzkum musel být koncipován zcela odlišně, 
aby mohlo být posouzeno, zda je žádoucí (ve smyslu efektivní). 

Dále bych doporučila zmírnit některá tvrzení – např. str. 67 „reprezentativní vzorek“ 
(v případě tří škol), podobně pak např. výrok „Z toho vysuzuji, že fyzická oblast zkoumání je 



veřejnými školami opomíjena…“ (str. 65) Nutno však přiznat, že sama autorka limity a 
omezení svého výzkumu v závěru uvádí a komentuje.  

 
Práce obsahuje překlepy, jazykové úroveň práce je však celkově na dobré úrovni. 
 
Otázka k obhajobě  
Z výzkumných dat se dozvídáme podobu kritérií, není však zcela jasné, jak jsou 

následně využívána pro vyhodnocení a označení dítěte jako zralého/připraveného na vstup do 
školy. Při jakém výkonu bylo dítě označeno za nezralé/nepřipravené a jaký byl další postup 
(bylo doporučeno k vyšetření v PPP, bylo rodičům doporučeno s dítětem pracovat apod.)? Jak 
by podle autorky měly být informace získané při zápise využívány?  

 
Přes uvedené připomínky práce splňuje nároky kladené na diplomové práce, proto ji 

doporučuji k obhajobě.  
 
 
 
V Praze dne 30.4. 2015     Mgr. Klára Špačková, Ph.D. 
 
  
 


