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      Cílem předložené bakalářské práce bylo posoudit vzájemné souvislosti mezi plněním 

dílčích úloh v Jiráskově testu školní zralosti s důrazem na postavení úlohy kresby lidské 

postavy mezi ostatními úlohami tohoto testu. 

     Téma považuji za aktuální, test se stále používá v původní podobě, přestože je již velmi 

starý  a dovednosti a znalostí dětí, které test posuzuje, se nejspíše změnily. 

 

    Teoretická část je výhradně věnovaná tomuto testu školní zralosti a jeho souvislostem.  

Podrobně představuje jednotlivé úlohy, jejich modifikace a vývoj a také komentář autorů 

(Jirásek, Tichá). Vzhledem k posouzení testu jako vhodného pro testování školní zralosti, 

upozorňuje Jirásek na to, že současně není vhodný k opačnému závěru, tedy k posouzení 

školní nezralosti, ke které je potřeba dalších testových metod. A zařazuje další doplňující 

verbální test Orientační test školní zralosti, který také autorka BP použila k testování dětí.   

Nikola Holovenčuková sleduje spolu s Jiráskem i jeho ověřování výsledků testu ve škole ve 

spolupráci s učiteli – držení tužky, přizpůsobení, známky z českého jazyk a matematiky ad.  

Autorku BP však zajímá především vztah mezi testovými úlohami. Odkazuje opět na 

Jiráskovo sledování korelací mezi testovými úlohami grafického testu (pokud jsou 

k dispozici) u dívek, chlapců a celku dětí.  Pojetí této části VP považuji za odpovídající, 

správné.  Také poskytuje dobré zázemí pro vlastní výzkumné šetření.  

 

    Výzkumné otázky jsou zajímavé a odpovídají velmi dobře tématu práce, zpřesňují zadání 

vzhledem k designu výzkumu.    

   Vlastní výzkum je založen na použití a kritické analýze Jiráskových testů, grafického i 

verbálního, u dětí v MŠ a v první a druhé třídě ZŠ, a to opakovaně, po pěti měsících po 

prvním testování. Design výzkumu je dobře navržený, protože dovoluje pracovat s relativně 

bohatými daty, sledovat různé vztahy mezi testovými úlohami vzhledem k věku, školní 

docházce i vývoji děti. Tak široký záběr Jiráskovo testování úloh nenabízí.  

 

    Data jsou zpracování statisticky. Zpracování dat je prezentováno velmi detailně a kriticky. 

Toho si cením. Tabulky, náležící k jednotlivým oblastem a výzkumný otázkám jsou přehledně 

vedeny a doplněny komentářem, který není pouhým popisem tabulek, ale vztahuje je k dalším 

datům, výsledkům Jiráska (pokud existují) a také obsahuje interpretace příčin případných 

nesouladů, překvapení apod.  

    Cením si i hloubky sledování. Nikola Holovenčuková  využila velkého množství pohledů, 

která data nabízejí (věk, opakované testování, vztahy mezi úlohami, vývoj výkonnostně 

odlišných dětí apod.). Diskutuje také vliv školní docházky. Drží se nejen svého sledování a 

přemýšlení, ale sleduje i přemýšlení Jiráska k tetovaným úlohám.  



 Test kresby postavy je podle zadání tématu diskutován ve vztahu predikce k ostatním 

úlohám, ale i indukce ostatními úlohami.  

 Mám také několik otázek. 

Proč byl vybrán úkol na kresbu pána a ne jiná úloha. Jestliže výzkum zjišťuje, že kresba 

nepredikuje žádné další výsledky, ale je mírně (někde i významně – věty) implikována 

ostatními úlohami, co to znamená pro test jako celek a jeho používání.  

Autorka použila test i u dětí, které navštěvují školu.  Jaký vliv má podle výsledků bakalářské 

práce školní docházka na testování a na hodnocení jednotlivých testových úloh vzhledem ke 

zjišťování školní (ne)zralostí.   

  

Bakalářská práce Nikoly Holovenčukové se mi líbí, splňuje všechny nároky kladené na tento 

typ práce a doporučuji jí k obhajobě. Doporučila bych ráda práci i do studentské soutěže.  
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