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Oponentní posudek diplomové práce  

Název DP: Zápis do 1. třídy ZŠ. Případová studie zápisů do základních škol.   

Autorka: Zuzana Záleská  
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Diplomová práce se zabývá velmi důležitým, ale relativně opomíjeným tématem zápisu do základních 

škol. Práce má 80 stran bez příloh, seznam literatury a elektronických zdrojů má 51 položek. 

V teoretické části se autorka zabývala vymezením pojmů školní zralosti a školní připravenosti, 

podrobněji pak popsala jednotlivé oblasti, které jsou při posuzování školní zralosti hodnoceny. Toto 

vymezení následně dala do kontextu s rolí předškolního vzdělávání při přípravě na docházku do 

základní školy. V následující části práce podrobněji objasnila problematiku zápisu, pozornost věnovala 

také legislativnímu vymezení a aktivitám orgánů veřejné správy v této oblasti. V části věnované 

odkladu školní docházky autorka uvedla základní data (i ve srovnání s vybranými dalšími zeměmi) a 

popsala postoje rodičů i odborné veřejnosti. Věnovala se také dodatečnému odkladu a přípravným 

třídám. V závěru empirické části autorka zmínila období vstupu do školy. 

V empirické části se autorka zaměřila na současný stav podobu zápisu do prvních tříd v České 

republice. Pro své zkoumání zvolila dizajn vícepřípadové studie. Cílem bylo popsat rozmanitost zápisů 

do 1. třídy, přičemž autorku specificky zajímalo zohlednění doporučení MŠMT k organizaci zápisů. 

Využila primárně dvě výzkumné metody: polostrukturovaný rozhovor s řediteli škol a pozorování. 

Pokusila se rovněž zjistit, jaký je smysl zápisu z pohledu ředitele školy a na základě jakých kritérií jsou 

děti vybírány v případě převisu poptávky nad nabídkou.  Přínosem empirické části je získání a utřídění 

velkého množství zajímavých dat. 

V části věnované výsledkům autorka nejdřív podrobně popsala jednotlivé případy – tj. průběh zápisů 

v jednotlivých školách. V další části pak vybrala témata relevantní vzhledem k výzkumným otázkám a 

shrnula poznatky z jednotlivých škol. Popisy jsou podrobné a pečlivé, získaná data jsou vhodně 

utříděná a přinášejí mnoho zajímavých informací o podobě zápisu v jednotlivých školách.   

Navzdory velkému množství shromážděných dat práce poněkud opomíjí úroveň interpretační. 

Dozvídáme se sice, že školy se v organizaci zápisu, jeho obsahu a kritériích pro výběr žáků liší, ale 

nedozvídáme se, co to znamená. Někdy validní analýze vybraného konceptu brání jeho neujasněnost. 

Lze to ilustrovat na příkladu kritérií pro přijetí – není zřejmé, která kritéria autorka považuje za 

„selektivní“ a která nikoliv, což pak znesnadňuje interpretaci tvrzení ředitelů, že zápis na jejich škole 

není selektivní, byť jsou vedle spádovosti určena další kritéria pro výběr.   

Po stránce formální odpovídá diplomová práce stanovených požadavkům navzdory drobným 

nedostatkům v práci se zdroji. Práce má velice dobrou jazykovou a stylistickou úroveň. Její grafická 

úprava odpovídá normě.  

Přes výše uvedené dílčí nedostatky přináší diplomová práce Zuzany Záleské zajímavé informace o 

podobě zápisu v šesti základních školách. Práci zdobí velký objem shromážděných dat a zaujetí 
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autorky a navzdory poněkud omezené interpretaci shromážděných dat přináší řadu zajímavých 

poznatků.  

Práci doporučuji k obhajobě.  

Náměty k diskusi:  

Jakým způsobem by ve sledovaných školách mohlo být stanovení kritérií pro výběr ovlivněno 

poměrem poptávky a nabídky? Do jaké míry se ve sledovaných školách dařilo v rámci zápisu 

představit školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat? Domníváte se, že 

je správné, když si školy při převisu poptávky mohou vybírat děti, které přijmou do základního 

vzdělávání? 

Podpis: Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. 

 


