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Akademický rok: 2014/2015

Student: Bc. Zuzana Hermanová
Datum narození: 18.11.1977
Identifikační číslo studenta: 49785649

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy pedagogika — výchova ke zdraví

Identifikační číslo studia: 419443
Datum zápisu do studia: 16.09.2013

Název práce: Školní zralost a počátek školní docházky z pohledu rodičů žáků
základních škol na kladensku

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.

Datum obhajoby : 21.05.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Autorka diplomové práce představila strukturu práce a také motivaci,

proč psala na toto téma. Navazovala na práci bakalářskou. Cílem
bylo zjistit do jaké míry přisuzují rodiče důležitost vstupu jejich dětí
do první třídy základní školy. Prezentovala vybraná zjištění.
Například to, že je počet odkladů do první třídy je vysoký i s
ohledem srovnání s okolními zeměmi. Rodiče kladou důraz na
připravenost a ne zralost. Například obsluha počítače předškolákem
je významnější s předchozím výzkumem. Navštěvování kroužků je
intenzivní, i když se počet mírně zmenšil. Závěr vyšel tak, že rodiče
se cítí kompetentnější k posouzení školní zralosti aj. Na závěr
představila projekty na školách zaměřené na budoucí školáky a jejich
rodiče. 
Byly přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Autorka na tyto
dotazy odpověděla strukturovaně a v plné šíři, fundovaně. Např.
dotaz na srovnatelnost výzkumů z různých škol. Nebo vztáhnout
vlastní výzkum k výzkumu CLoSE.  

Výsledek obhajoby: výborně
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