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Diplomové  práce s tématem připravenost na vstup do školy jsem 

zadávala a zadávám relativně často, protože se domnívám, že práce na tomto 

úkolu  významně prohloubí vědomosti a schopnosti, které jsou u studentů 

učitelství 1. stupně ZŠ důležité.  Vzhledem k množství prací, které na podobné 

téma byly napsané, je obtížné přijít s originálním řešením diplomového úkolu. 

Vendula Orlíková v něm měla prokázat především schopnost vyhledávat zdroje 

informací a práce s odbornou literaturou,  znalost výzkumných metod  a technik 

zpracování dat a schopnosti analytického a kritického myšlení. To se jí podařilo 

splnit jen zčásti. 

Nemohu studentce upřít snahu po co nejlepším zpracování úkolu. 

Nespěchala  a  řešení praktické části dokonce  opakovala v dalším kalendářním 

roce, aniž by však výsledky z prvního roku využila. Domnívám se, že problém 

spočíval v určité roztěkanosti a nepřipravenosti výzkumného projektu. Ten byl 

zpřesňován  ex post. Ne vždy studentka uposlechla pokyny školitelky, v rozporu 

s projevovanou snahou. Nakonec však byla diplomová práce dotažena do 

podoby, která splňuje kritéria na tento typ  kvalifikačních prací a mohla být 

odevzdána. Nicméně  roztěkanost se i v dokončené práci projevuje v řadě 

nepřesností (desky rok 2014, ne 15, titulní strana  nepřesný název vlastního 

studijního oboru, chyba  v anglickém názvu, tvrzení na str. 13 „Ke znakům 

školní zralosti se řadí fyzický vývoj a vývoj psychický.“…., mohla bych uvádět 

příklady z mnoha dalších stran.) 

Práce má klasickou podobu, je rozdělena do dvou základních částí 

teoretické a praktické.   Nechybí žádná z požadovaných částí práce jako je 

abstrakt, klíčová slova, metodologie. Interpretace výsledků. Diskuze, závěr, 

přílohy.  

V teoretické části se autorka v logickém sledu vyrovnává se základními 

pojmy, opírá se při tom pouze o domácí literaturu, přičemž podstatnou část textu 

tvoří citace, jen občas proložené komentářem autorky. 



 Cílem výzkumného bádání bylo zjistit, jakým způsobem probíhá zápis 

dětí do prvních tříd,  zda se opírá odborné  psychologické  poznatky  a zjišťuje 

skutečnou vývojovou úroveň dětí. Autorka si pro srovnání ve výzkumu vybrala  

tři základní školy s rozdílnými parametry. Jejich úplné zveřejnění však není 

vhodné, studentka měla užít anonymnější označení. O vývojové úrovni dětí 

výzkum nevypovídá, ale svůj  cíl práce autorka splnila. Konkrétní výsledky 

diskutuje a srovnává s odbornou literaturou. 

Závěr: 

Diplomová práce Venduly Orlíkové splňuje  požadavky kvalifikační práce 

na Pedagogické fakultě. Přes drobné nedostatky autorka prokazuje, že umí 

pracovat s odbornou literaturou  i realizovat výzkumný projekt. Doporučuji 

práci k obhajobě. 
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