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Výchova a vzdělávání dětí, poznávání předpokladů a možností jejich rozvoje, jsou rozhodně 
stále aktuální témata pro psychologický výzkum i praktické aplikace, zahrnují i otázky, které 
jsou stále ještě dosud u nás poměrně málo probádané. Mezi takové počítám i diplomový 
projekt V. Sailerové, která se však o uvedenou problematiku dlouhodobě zajímá. Předložená 
diplomová práce je nejen zajímavá svým zaměřením na mimořádné hudební nadání, ale 
také způsobem zpracování uvedeného tématu. 
 
Diplomová práce se věcně sevřeně věnuje mimořádnému hudebnímu nadání, ukazuje na 
vybrané psychologické souvislosti. Jde o práci poměrně rozsáhlou (170 stran textu – včetně 
8 stran poznámkového aparátu; příloha – audionahrávka), která je tradičně členěná na část 
teoretickou a empirickou. Ve shodě s cílem práce se teoretická část věnuje dobře zvoleným 
oblastem problematiky hudebního nadání – předkládá tři obsáhlejší kapitoly věnované 
nadání obecně, hudebnímu nadání speciálně a dále vybraným a psychologicky relevantním 
faktorům, které působí na rozvoj hudebního nadání (sociální, osobnostní a věcné). Pro tuto 
část práce autorka pěkně zpracovala přiměřeně rozsáhlý soubor odborných pramenů, 
převážně cizojazyčných a vytvořila vhodný poznatkový základ pro realizování vlastního 
výzkumného šetření malé skupiny dospívajících nadaných klavíristů.  
 
Empirická část je uvedena volbou výzkumného designu. Autorka adekvátně zvolila 
kvalitativní výzkumný design a zaměřila se na zpracování případových studií několika 
respondentů. Výzkumný soubor byl vybrán podle jasných a relevantních kriterií, které jsou 
uvedeny. Stejně dobře je popsán postup sběru dat, použité metody (rozhovory, pozorování, 
dotazníky poloprojektivní metody) i dílčí kroky (účast diplomandky na koncertech, soutěžích i 
běžné práci s učiteli) k získávání informací pro případové studie. Všechny jsou zpracovány a 
prezentovány na základě předem určené struktury. V této části práce však čtenář postrádá 
podrobnější rozpracování cíle empirického šetření a jeho dílčích úkolů. Obecný cíl 
diplomového projektu je sice zřejmý už ze samotného Úvodu práce, ale v metodologické 
části měl být rozpracován na dílčí úkoly či výzkumné otázky.  
 
Jednotlivé případové studie odrážejí skutečnost rozsáhlého souboru informací, které 
diplomandka postupně shromažďovala ke každé z nich. Jsou zpracovány citlivě, 
s porozuměním pro různé souvislostí dosavadního života mladých klavíristů. Každá tato 
studie je ukončena shrnutím, ve kterém autorka uvádí hlavní proměnné rozvoje hudebně 
nadaných dospívajících, které korespondují s poznatky v teoretické části práce. V tom 
pokračuje i v kapitole věnované diskuzi, kde opět dokládá zralou psychologickou práci, 
nahlíží na výsledky své práce a konfrontuje je s výsledky různých jiných autorů. Zajímalo by 
mě ještě, které výsledky autorka sama považuje za zvláště zajímavé a jaké výzkumy by 
v této problematice bylo třeba dále realizovat. 
 
 
Závěr: 
 
PhDr. Veronika Sailerová p ředložila práci, která spl ňuje všechny požadavky na 
diplomové práce kladené. Doporu čuji proto, aby se práce stala p ředmětem obhajoby 
na kated ře psychologie UK FF v Praze. Zárove ň navrhuji diplomovou práci Veroniky 
Sailerové ohodnotit známkou výborn ě. 
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