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Téma nadaný žák je v současné době velmi živé, prochází mnoha diskusemi, pracuje s ním ŠVP. Výběr tématu se tedy 

ukazuje jako velmi vhodná problematika pro zkoumání v rámci diplomové práce. 

Formální stránka textu je vyhovující, citace a zdroje v souladu s normou. Práce je logicky vystavěná, struktura svědčí o 

dobrém vhledu autorky do problematiky.  

Obsah práce se neodklání od tématu se žádném směru, ale odpovídá cíli zúženě. Anotace i cíl jsou velmi obecné. Není 

jasné na jaké školy se práce zaměří, na jaký věk a na jaký region. Přitom omezení šířky výzkumu odpovídá obtížnosti 

tématu. Je pochopitelná problematičnost získávání dat v rámci potřeb DP, neboť práce s nadaným žákem, přestože 

legislativně ukotvená, je na školách často málo řešená a tedy téma „nevítané“. Obecně formulovaný cíl předpokládá 

zahrnutí práce s nadaným žákem počínaje MŠ, ZŠ, dále gymnázia, jiné střední školy (např. umělecké!!), též školy vysoké. 

Vnímání gymnázií jako hlavního garanta práce s nadaným dítětem odpovídá obecnému povědomí, avšak v této DP je 

výběr spíš nutností vyplývající z omezených možností autorky (viz výš). Nadání humanitní, umělecké, sportovní zdánlivě 

jaksi vypadávají. Dokonce i regionální srovnání by bylo v záběru tak obecného cíle ( toto zajímavé téma je dokonce 

částečné načaté v teoretické části – možnosti organizační i finanční se v regionech jistě liší). 

Teoretická část má spíše kompilační charakter, je velmi pečlivě utříděná a přehledná. Diplomantka prokázala poměrně 

dobrou orientaci v literatuře. 

Hlavní autorčin přínos spočívá v praktické části. Její pojetí pracuje s metodami dotazování a pozorování, kombinací více 

metod se snaží  najít souvislosti a odlišnosti v koncepcích práce s nadaným žákem, konkrétně na gymnáziích (rozhovory 

s učiteli se týkají i ZŠ). V analýzách hodin a rozhovorech prokázala znalosti o praktické výuce ve třídě. Autorka dala si 

velkou práci se zpracováním velkého množství informací z dotazníků z různých oblastí  (namátkou – motivace, typ 

učitele, styl práce, metody práce..), Procentuální a grafická porovnání jsou sdělná. Polemizuje, zda specifická škála 

respondentů od specializovaného výběrového gymnázia, po gymnázium běžné přinese srovnatelná data. Oceňuji, že i 

autorka se tento moment snažila řešit tím, že nabídla také zpracování srovnávacích grafů pro každou školu zvlášť. Mám 

však výraznou výhradu k tomu, že nezohlednila věk žáků (ani ho neuvádí), který může hrát výraznou roli v preferencích 

cílů, očekáváních od učitele. Dále mi chybí vysvětlení postupu při zadávání dotazníků žákům, některé termíny si mohou 

děti (a právě ty mladší) vysvětlovat chybně – lze pak spoléhat na výsledky, nejsme-li si jisti porozumění otázce ( rozdíl 

mezi projektem a skupinovou prací např.)? V závěru práce je patrná rozpačitost, výsledky jsou povšechné. Výuka 

nadaných žáků má samozřejmě mnohem rozmanitější podobu náhledů, postojů a reflexí – pro potenciální pokračování na 

tématu bych doporučovala bližší seznámení tématem efektivity výuky.  Pokud opominu všechny námitky, předložená 

diplomová práce dobře splňuje kladené nároky, autorky se projevila velkou pečlivostí a schopností pracovat s daty a jen 

obtížnost tématu ji komplikovala zmapování problematiky na zvoleném vzorku, 

 

Otázky k obhajobě: 

a) Jak se stavíte k možnosti, kterou jste zachytila: „Jeden ze zúčastněných učitelů dokonce dělá pravidelný 

průzkum mezi svými žáky o kvalitě výuky a jejich spokojenosti, který mu slouží jako námět k dalšímu zlepšování jeho 

práce.“ 

b) Které schopnosti sociálního nadání uplatní učitel nadaných žáků dle vašeho názoru?  Navažte na citaci 

závěru práce: „Z výsledků  výzkumu ale zcela jednoznačně vyplynulo ,že pedagog nadaných dětí musí být velmi silná 

osobnost s vysokou odborností, smyslem pro systematický přístup, kterého jeho práce baví a je ochoten jí věnovat hodně 



své energie i svého času. To je cesta, kdy bude svými žáky respektován a jeho žáci budou mít ty nejlepší předpoklady pro 

úspěšný začátek své profesní kariéry i osobního života.“,  

 

Návrh na hodnocení :  doporučuji k obhajobě 

V Praze 28.8.2011                                                

PaedDr.Zdeňka Hanková                        

 

 

 

 

 


