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Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
 
 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):  
 
Autorka předložené bakalářská práce se dlouhodobě zabývá problematikou 
mimořádně nadaných a je proškolena v metodě Mindfulness, rozvíjející a kultivující 
pozornost, mysl, všímavost k sobě samému i druhým. Proto se rozhodla pro využití 
svých zkušeností v propojení nadání a terapie Mindfulness a toto propojení v práci 
představuje.  
Původně zamýšlený plán vícepřípadové studie z důvodu časové a praktické 
náročnosti nemohl být realizován, proto autorka přistoupila k dlouhodobému 
sledování dívky s mimořádným nadáním a ADD syndromem, tj. s duální 
výjimečností. Empirickou část práce tedy pojala jako případovou studii, ve které 
využila terapeutický zásah, pozorování jeho efektu a rozhovor s dívkou vedený 
průběžně po každém ukončeném terapeutickém týdnu. Cílem tedy bylo prokázat 
podpůrný efekt mindfulness terapie u dívky s potížemi v oblasti pozornosti a 
seceuvědomování. 
K problematice nadání v oblasti rozumových schopností tedy zaměřila i teoretickou 
část práce. Kapitoly o nadání jsou zpracovány komplexně a rozsahem velmi 
nadstandardně (nabízí se otázka, zda by samotná tato část – zdařile kompilačně 
sestavená z různých relevantních zdrojů – nesplňovala požadavků na teoreticky 
pojatou bakalářskou práci). Jsou uvedeny klasifikace nadání, typologie nadaných, 
historický kontext pohledu na nadání, systém podpory nadaných v aktuálním českém 
vzdělávacím systému, uvedeny příklady dvojí výjimečnosti. Dále je uvedena část 
práce věnovaná konceptu terapie Mindfulness a popisu jejího 8-týdenního průběhu.  
Případová studie následuje logicky po těchto kapitolách a skládá se z popisu 
konkrétního průběhu jednotlivých cvičení s výše uvedenou dívkou a reflexí těchto 
cvičení i terapie jako celku. V závěru D. Tichavová konstatuje, že u dívky byla díky  
Mindfulness terapii pozorována vyšší míra schopnosti zaměření na aktuální dění a 
koncentrace pozornosti a že tedy možný pozitivní efekt Mindfulness terapie byl 
prokázán. 
 
Na předložené práci oceňuji: 

1. osobní zaujetí autorky pro dané téma, včetně studia relevantní literatury a 
absolvování doplňujícího studia 

2. jazykovou kultivovanost celého rozsáhlého textu 
3. nadstandardní rozsah práce, v teoretické části i logické řazení jednotlivých 

kapitol (i když některé se k empirické části přímo nevztahují a plní tedy spíše 
úlohu zkompilování samostatného přehledového textu o nadání a dále o 
Mindfulness) 

4. snahu o přesah do praktické roviny počítající s rozšířením Mindfulness do 
nabídky terapeutických technik a do povědomí vzdělávacích institucí 

5. samostatnou invenci při sestavování všech částí práce. 
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K textu mám tyto připomínky: 

1. Výhradu mám k přehlednosti empirické části práce – text je sice strukturován, 
ale obsahuje poměrně dlouhé pasáže, ke kterým není jiný průvodní komentář. 

2. Reakce dívky je zaznamenávána v 1. osobě, na což ale není předem 
upozorněno, takže by se čtenář mohl zpočátku domnívat, že to jsou postřehy 
autorky. 

3. Na straně 26 jsou uvedeny IQ testy využitelné k identifikaci nadání, především 
je zmíněn WISC a S-B test. Pokud se autorka pouští na nejisté pole výčtu 
diagnostických metod, bylo by třeba zjistit další fakta o diagnostických 
metodách obecněji, neboť využívaných IQ testů je více. 

4. Na mnoha místech v práci není jasné, co je autorčina myšlenka a co parafráze 
myšlenky vyjádřené v literatuře. Pro přímé citování je vytvořen poznámkový 
aparát, velmi pravděpodobně ale autorka čerpala z knižních zdrojů i tam, kde 
má celé pasáže textu bez uvedení, o co se v danou chvíli opírá. Pokud je 
naopak myšlenka její, získala ji pravděpodobně např. proškolením 
v Mindfulness apod. a měla by to uvést. 

5. Na straně 79 je shrnutí případové studie, kde se autorka nepřímo vyjadřuje ke 
splnění cíle své práce. Cíl se ale během práce mírně posunul. V úvodu – str. 9 
- je uvedeno, že cílem autorky je zjistit, zda a jakým způsobem rozvíjení bdělé 
pozornosti pomocí mindfulness ovlivňuje psychický stav a schopnost 
koncentrace u nadaného dítěte se syndromem ADD. Na str. 56 je uveden jako 
cíl případové studie „snížení stále frekventovanějších úzkostných stavů, 
zvýšení sebedůvěry,…“ V práci tedy splývá cíl výzkumný s cílem 
terapeutickým a není dále rozpracován na výzkumné otázky a odpovědi na 
ně. 

 
Náměty k diskusi při obhajobě: 
Na straně 37 uvádíte v nadpisu kapitoly lehkou mozkovou dysfunkci a v dalším textu 
užíváte pojem ADHD syndrom. Pokud to byl záměr, prosím vysvětlete ho. Popište 
rozdíl v názvosloví. 
 
Doporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě 
 
Navrhovaná klasifikace: výborně až velmi dobře. 
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