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P edložená práce je mimo ádná již svým zam ením. K otázkám didaktiky anglického jazyka se
dobírá p es obecn jší, podp rné nám ty z n kolika obor : pedagogiky a pedagogické a sociální
psychologie, vždy se z etelem ke zvolené cílové skupin - nadaní žáci, lenové Mensy

eské

republiky. Cílem práce je odpov d t na otázky, které poukazují na specifiku procesu výchovy a
vzd lávání nadaných d tí. Jsou si vyu ující, kte í s nimi pracují, v domi jejich specifických
pot eb, odlišností jejich vnímání a zpracování informací, uplat ují vhodné, alternativní metody
výuky, poskytují jim náležitou oporu, dokážou je motivovat?
První ást diplomové práce p edstavuje problematiku v teoretické rovin . Autor srovnává st žejní
díla našich i zahrani ních specialist v daném oboru a p estavuje základní témata týkající se
nadaných. Definuje nadání a talent, upozor uje na rozdílné chápání obou pojm a uvádí jejich
základní charakteristiky. Dále p edkládá typologii nadání, v historické perspektiv seznamuje
tená e s problematikou výzkumných sm r : linie patologická, biologická, psychoanalytická atd.,
a uvádí základní modely nadání. Popisuje chování nadaných d tí v rodin , ve škole, v kruhu
p átel. Teoretický základ je vhodn dopln n, na bázi jednoho z model , vlastní kazuistikou
studentky pražského gymnázia. Další kapitoly mapují a kriticky hodnotí situaci v eské republice
v porovnání s pé í o nadané d ti v zahrani í. Autor opakovan

ilustruje teorii vlastními

zkušenostmi z praxe, zajímavé jsou jeho post ehy z návšt vy gymnázia v Praze 5. Je z ejmé, že
zkoumané prost edí dokonale zná, že je po dlouhou dobu jeho sou ástí, nyní již jako pedagogický
pracovník. Role u itele ve vzd lávání nadaných d tí je p edm tem navazujících, pedagogickopsychologických pasáží. I zde najdeme p epis rozhovor se studenty na téma „kvality u itele“.
Záv r teoretické ásti popisuje dva nejb žn jší postupy, které pomáhají nadaným žák m pln
využít jejich potenciál. Druhá, prakticky orientovaná ást se zam uje na výb r vhodných metod
pro výuku anglického jazyka. Nejprve p edstavuje a analyzuje zp sob práce a motivující aktivity,

které využívá Mensa eské republiky na svých letních táborech ur ených pro rodiny s nadanými
d tmi. Diplomant dokresluje své vlastní zkušenosti rozhovorem s jedním z vedoucích. Dále se
v nuje anglické sekci t chto tábor a dává p íklady inovativních metod a forem práce. U každého
z alternativních p ístup – stolní hry, LARP (Live Action Role Play), dramatická výchova - jsou
uvedeny konkrétní p íklady využití. V záv ru se diplomant zamýšlí nad nutností efektivního
vzd lávání u itel , kte í pracují nebo budou pracovat s nadanými d tmi. Je sympatické, že svou
práci kon í citátem plným nad je.
P edložená diplomová práce eší aktuální témata, využívá adu výzkumných metod. Obsahov je
na vynikající úrovni. Je dokladem o zaujetí pro v c a osobním nasazení ve prosp ch nadaných
d tí. Práce je výborn strukturovaná, vyvážená a p edevším originální, erudovaná a velmi tivá.
Jazykový projev je celkov velmi dobrý. Kladn hodnotím zejména styl a bohatou slovní zásobu,
ale i p eklady citací z eských nebo slovenských titul . Rušiv p sobí drobné gramatické chyby,
vzniklé snad z nepozornosti nebo nedostatkem asu p i záv re né editaci. Po formální stránce
také shledávám ur ité nedostatky: úvodní a záv re né strany mají nestandardní úpravu, chybí
anotace, abstrakt a klí ová slova, atp. Bez ohledu na tyto závady, s p ihlédnutím k obsažnosti
práce, tv r ímu p ístupu, kvalit zpracování teoretické i praktické ásti a v neposlední ad i
rozsahu doporu uji p edloženou diplomovou práci k obhajob

a p edb žn

hodnotím jako

výbornou. Doporu uji, aby po provedení jazykových a formálních úprav byla práce p edložena
k rigoróznímu ízení.
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