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Považuji téma bakalářské práce za aktuální a relevantní z pohledu nejen 

osobního, ale i celospolečenského. Domnívám se, že studiu a práci s nadanými 

dětmi se věnuje stále ještě málo pozornosti a společnost nevyužívá  jejich 

potenciál, škola ho často spíše potlačuje.  

Bakalářská práce Aleny Votrubové  je koncipována jako empirická studie 

a autorka se ve svém výzkumném  projektu zaměřuje na dvě otázky.  

1.Jak  se nešestileté dítě adaptuje v první třídě jako sociální skupině?  

2. Jak nešestileté dítě zvládá nároky učení?  

I s takto pojatým cílem práce lze souhlasit, nicméně považuji za velmi  

problematické, na jakém výzkumném vzorku chtěla autorka  na položené 

otázky odpovědět. V kvalitativní metodologii nemusí být výzkumný vzorek velký 

a při důkladné analýze by to mohl být i jeden respondent, ovšem lépe vybraný.  

Respondentem ve výzkumné studii Aleny Votrubové je chlapec, který 

věku šesti let dosáhl pouhých čtrnáct dní po začátku školního roku a nebyl ani o 

celý měsíc mladší než někteří jeho spolužáci. Z textu práce vyplývá, že vlastně 

nebyl v pedagogicko - psychologické poradně  ani diagnostikován jako nadaný, i 

když v některých oblastech vědění předstihoval své spolužáky. 

První výzkumnou otázku můžeme považovat za zbytečnou, neboť Vašík 

do první třídy vstupoval ve stejném kolektivu spolužáků, se kterými chodil do 

mateřské školy. Autorka na ni také explicitně neodpovídá, žádná kritéria pro 

posouzení adaptace neuvádí. 

Teoretická část práce je významně lepší. K teoretickému ukotvení tématu 

nemám žádnou závažnější připomínku, množství literárních pramenů odpovídá 

stupni studia a autorka ukazuje, že práci z literaturou ovládá. Neopisuje, kriticky 

hodnotí, cituje podle normy, používá poznámkový aparát. 



Také po  formální stránce má bakalářská práce Aleny Votrubové všechny 

náležitosti a odpovídající strukturu  i rozsah. Jazyková úroveň a stylistika jsou 

velmi dobré. 

 Bakalářská práce mgr. Aleny Votrubové splňuje všechna kritéria 

kvalifikační práce, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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