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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 
 

1.  Jaký byl cíl Vaší práce a podařilo se Vám ho naplnit? Jakým způsobem? 
2. Popište prosím u obhajoby celou metodologii Vašeho výzkumu? 
3. Vy jste absolvovala výcvik v Mindfulness terapii? Objasněte prosím u obhajoby, kdo a za 

jakých podmínek může tuto terapii provádět. 
4. Proč jste nezařadila do výzkumu oněch 8 osob, o kterých se zmiňujete v závěru výzkumu? 
5. Jste si vědoma nedodržení řádné citační normy a tím i problému etiky Vaší práce? 
6. Kdybyste měla možnost výzkum realizovat znovu, udělala byste něco jinak? 

 

   Předkládanou práci s názvem Vliv mindfulness terapie na psychiku dítěte s duální 
výjimečností hodnotím jako velmi zajímavou z hlediska volby tématu a evidentního 
zaujetí a hlubokého ponoření se autorky do sledované problematiky. Práce má však 
řadu formálních a metodologických nedostatků, které kvalitu celé práce bohužel 
snižují. Čtenář je téměř zahlcen množstvím nejrůznějších informací, základní a 
podstatné údaje však v práci hledá jen obtížně, mnohdy zde zcela chybí.  

Autorka si v práci klade za cíl prokázat pozitivní vliv mindfulness terapie na nadanou 
dívku se syndromem ADD. Práce je uspořádána do klasické dyády – teoretické a 
praktické části. V teoretické části se autorka obsáhle zabývá problematikou nadání a 
nadaných jedinců - od historie, přes přístupy k nadaným, specifiky nadaných, jejich 
vzděláváním atd. Druhá polovina teoretické části je věnována popisu Mindfulness 
konceptu. V praktické části pak autorka prezentuje případovou studii nadané dívky, 
na které se autorka snaží prokázat pozitivní vliv Mindfulness terapie.   

  
Na práci oceňuji především: 

• volbu nevšedního tématu 

• autorčino ponoření do tématu 

• výběr relevantní literatury   
 
Nedostatky práce jsou: 

• autorka v celé práci uvádí pouze autory přímých citací, parafráze ani jiné převzaté 
myšlenky autorit ŘÁDNĚ NECITUJE!!!, případně cituje nesprávně. V práci jsou tak 
celé pasáže textu, který není řádně citován (čtenář se tak může domnívat, že se 
jedná o myšlenky samotné autorky). Autorka si zřejmě tohoto pochybení není vůbec 
vědoma (nicméně nevědomost neomlouvá).  

• v teoretické části se autorka zbytečně podrobně a obsáhle zabývá problematikou 
nadání a nadaných, což není zcela relevantní vzhledem k tomu, jak pojala 
praktickou část práce.  

• celá práce je rozsahem zbytečně naddimenzovaná, naopak zde zcela chybí základní 
informace týkající se např. metodologie výzkumu 

• metodologie výzkumu je velkou slabinou celé práce – chybí zde popis průběhu 
výzkumu, etické aspekty výzkumu, jak bylo zacházeno s daty, jaké byly zvoleny 
výzkumné metody (autorka zde deklaruje jakési dlouhodobé pozorování, ale zjevně 
prováděla s dívkou rozhovor), z textu uváděného v práci není jasné, zda se jedná o 
přepis rozhovoru nebo o jeho interpretaci autorkou, postrádám zde cokoli, co by 
dokládalo, jak byl výzkum skutečně proveden (kritéria kvality kvalitativního výzkumu) 
– např. přepis rozhovoru, záznamy z pozorování, informovaný souhlas zákonného 
zástupce apod., není jasné, zda autorka sama prošla programem Mindfulness 
terapie atd. 

• v závěru práce se čtenář dočte, že v průběhu „pozorování“ se autorka rozhodla 
ověřit fungování terapie i na jiných osobách (jakýchsi osm osob) a v jednom odstavci 
to zde popisuje (???) 

• nedostatkem celé praktické části je její nejasnost, nesrozumitelnost a chaotičnost – 
text zde často plyne, ale není jasné, kdo to říká, kdo si to myslí, čí je to interpretace 
atd. 

• podle mého názoru takto zvoleným výzkumným designem není možné naplnit cíle, 
které si autorka v práci klade 
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