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Bakalářská práce Kristýny Čížkové si klade za cíl zjistit, zda a případně 
jak se liší struktura sebepojetí specifické žákovské populace, nadaných žáků 
z běžné základní školy a žáků z víceletého gymnázia. Nadaným žákům se stále 
ještě věnuje méně pozornosti, než by zasluhovali a zajímavý je i pohled na 
sebepojetí nadaných žáků v různých školních prostředích.

Práce má sice tradiční členění na část teoretickou a praktickou, ale těžiště 
práce je v části empirické. Teoretická část nabízí jen nezbytné vymezení pojmů, 
se kterými se dále pracuje, a je logickou  součástí textu. Jejímu rozsahu 
odpovídá množství literárních pramenů, vytknout autorce můžeme pouze 
častější citování takzvaně z druhé ruky, a to nejen u zahraniční literatury, ale i u 
zdrojů českých (str.25, Šafářová, Ježek a Mareš  in Smékal, Lacinová, Kukla...). 
Autorka však nezůstává pouze u citování a komparace zdrojů, je schopná 
kritického přístupu.

Jak již bylo zmíněno, těžiště práce je ve výzkumu a ve všech kapitolách je 
zřejmé, že autorka má dobře promyšlený cíl, ke kterému směřuje od začátku až 
do konce práce. Získávání dat postavila na metodě dotazování. V dotazníku byly 
čtyři otevřené otázky, které se vztahovaly k jednotlivým aspektům sebepojetí 
(Kdo jsem?, Jaký jsem?, Co umím?, Kam patřím?), při zpracování opovědí 
autorka kombinovala kvantitativní i kvalitativní přístup. Interpretaci dat můžeme 
považovat za zdařilou, výsledky analýzy odpovědí srovnávala především 
s literaturou zabývající se nadanými žáky.

Bakalářská práce má odpovídající rozsah  a v příloze i žáky vyplněné 
dotazníky. Má jasnou strukturu a zahrnuje všechny části, které k empirické 
studii patří. Stylistická úroveň je velmi dobrá, jde o odborný a zároveň čtivý a 
srozumitelný text, ve kterém autorka ukazuje  schopnost psychologického 
uvažování a citlivého  přístupu k výzkumnému materiálu. Ptát bychom se možná 
mohli na podrobnější vysvětlení rozporuplných závěrů, týkajících se sociálního 
sebepojetí nadaných žáků (str.13  i   61).

Bakalářskou práci Kristýny Čížkové považuji za velmi zdařilou, 
doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.
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