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Technické parametry práce: 
Počet stránek textu (bez příloh): 94  
Počet stránek příloh: 1 
Počet titulů v seznamu literatury: 116, z toho cizojazyčných 57 
 
 
 
 
Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,  
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
 
Metody práce 
 
Vhodnost použitých metod 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, originalita) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 
Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 

 
 Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):  

1. Ve své práci diskutujete vybrané teorie nadání. Kterou z těchto teorií považujete za 
nejvíce užitečnou a proč?  
 

2. Výsledky Vašeho výzkumu zviditelňují pozitivní vliv, který může pedagog mít při rozvoji 
potenciálu a motivace nadaných dětí. Domníváte se, že je možné na základě Vašeho 
výzkumu formulovat konkrétní praktická doporučení pro pedagogy pracující s nadanými 
žáky a žákyněmi? Pokud ano, jaká hlavní doporučení by to byla?  
 

3. Na jaká témata by se měl podle Vás do budoucna zaměřit výzkum nadaných dětí? 
Prosím, vysvětlete.  

   Předloženou diplomovou práci s názvem Role pedagoga ve vzdělávání nadaných považuji za 
velmi zdařilou, a to jak z hlediska teoretického zpracování problematiky, tak realizovaného 
výzkumu. Diplomantka si pro svou práci zvolila velmi aktuální téma rozvoje nadání či 
potenciálu, kterému se dlouhodobě sama věnuje. Cílem práce bylo prozkoumat postoje 
učitelů ke konstruktu nadání a k nadaným žákům a zjistit, jak tyto postoje – z perspektivy 
aktérů samotných – ovlivňují rozvoj potenciálu nadaných žáků. Toto výzkumné zaměření je 
v českém kontextu originální, přičemž originalita je umocněna zaměřením práce jak na 
perspektivu učitelů, tak na perspektivu nadaných dětí, a na jejich vzájemné porovnání. Jako 
vedoucí práce oceňuji, že diplomantka se věnovala zpracování tématu dlouhodobě, 
systematicky, a se značným osobním zaujetím, což se projevilo na vysoké kvalitě práce.   

Teoretická část práce je pojata velmi důkladně a komplexně: diplomantka podrobně diskutuje 
koncept nadání, vybrané teorie nadání, specifika vzdělávání nadaných a další témata nutná 
pro komplexní uchopení tématu. Kromě obsáhlosti a přehlednosti teoretické části je třeba 
ocenit kvalitu odborných zdrojů, zejména množství anglicky psaných odborných studií, ze 
kterých diplomantka čerpala.  

Empirická část práce má podobu kvalitativní studie realizované formou polo-strukturovaných 
rozhovorů s nadanými žáky a jejich učiteli. Metodologie výzkumu je kvalitně zpracována a 
zahrnuje všechny standardní náležitosti. Diplomantce se podařilo pro výzkum získat 12 
participantů (6 nadaných žáků/žákyň a 6 pedagogů/pedagožek) a realizovat se všemi 
informačně bohaté rozhovory. Kvalitativní analýza takto rozsáhlého souboru dat může být pro 
studující obtížná, ale diplomantce se podařilo v tomto úkolu obstát. Výsledky výzkumu – 
kterými jsou tematické kategorie identifikované napříč rozhovory – jsou přehledně a 
smysluplně interpretovány a vztaženy k výzkumným otázkám.  
 
Celkově lze konstatovat, že diplomová práce Denisy Tichavové je kvalitním a originálním 
přínosem pro výzkum v oblasti nadání. Doporučuji zvážit upravení práce a publikaci 
v odborném tuzemském časopise.  
 
Na práci oceňuji především: 

 Volba odborně i společensky relevantního tématu 

 Originální cíle práce 

 Obsáhlá a důkladně zpracovaná teorie 

 Použití kvalitních odborných zdrojů, včetně cizojazyčných 

 Kvalitní metodologie výzkumu: zdařilá realizace informačně bohatých rozhovorů, 
detailní a systematická kvalitativní analýza  

 Odborně relevantní výsledky, s potenciálem praktického využití 

 Celková přehlednost, srozumitelnost a kultivovaný psaný projev  
 
Nedostatky práce jsou: 

 Významnější nedostatky v práci neshledávám 
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Doporučení k obhajobě: DOPORUČUJI   
  
Navrhovaná klasifikace: výborně   
 
V Praze, dne 03.06.2020                                                        Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.  


