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  V předložené bakalářské práci se autorka věnuje velmi kontroverznímu tématu 

v rámci problematiky nadaných, a to předčasnému nástupu do školy dítěte intelektově 

nadaného. Práce je členěna na teoretický úvod k problematice a empirickou část, která je 

svým rozsahem převažující. 

V první krátké kapitole je pozornast autorky zaměřena na vstup nešestiletého dítěte do 

školy a uvádí nekteré důvody, které k tomuto kroku rodiče vedou. V další kapitole se věnuje 

charakteristikám nadaného dítěte předškolního věku a podává jejich přehled tak jak uvádí 

literatura. Zabývá se zde rovněž problémy, které jsou s předčasným nástupem spojeny. Který 

z uváděných typů nevyrovnaností vývoje považuje za nejvíce komplikující vstup nešestiletého 

dítěte do školy?  

Cílem empirické části práce bylo identifikovat pozitivní a negativní momenty adaptace 

nadaného nešestiletého dítěte na školu. Položila si dvě výzkumné otázky: Jak nešestileté 

nadané dítě v první třídě zvládá nároky učení?, Jak se nadané dítě adaptuje v první třídě jako 

sociální skupině? Ve výzkumu sledovala jednoho žáka, který nastoupil do běžné základní 

školy jako nešestiletý. Hlavní sběr dat byl realizován prostřednictvím pozorování cca 30 

vyučovacích hodin a přestávek (září – prosinec 2011). Dále využila rozhovor s matkou, 

učitelkou a dítětem. Rozsah příloh, který obsahuje 139 stran přepisů rozhovorů a záznamů 

z pozorování, je na bakalářskou práci impozantní. Autorka při analýze dat vychází ze 

zakotvené teorie, především otevřeného kódování materiálu na základě čehož zjistila klíčové 

kategorie a vazby mezi subkategoriemi. Současně se snaží o konfrontaci výpovědí učitelky, 

matky, chlapce a záznamů z pozorování. Nejedná se tedy o kazuistiku chlapce, ale  pozornost 

se věnuje především „školnímu fungování“ chlapce. Vyčlenila celkem 5 kategorií a u každé 

několik subkategorií. Mohla by vysvětlit jejich strukturu? V kapitole Diskuse autorka jednak 

odpovídá na výzkumné otázky a jednak konfrontuje své nálezy s literaturou. Z výzkumu 

vyplývá, že chlapec po kognitivní i sociální stránce nemá ve škole velké problémy, ale jsou u 

něho zřejmé některé neurotické projevy. Ukázalo se, že existuje rozdílný pohled rodičů a 

učitelky, např. na čtení chlapce, ale i na jeho podporu ve škole. Jaký dopad by tato rozpornost 

postojů mohla podle autorky mít na spolupráci rodičů a školy a na chlapce?  

 

 



Závěr: 

Autorka svojí bakalářskou prácí na konkrétním případě ukazuje jak významná je spolupráce 

rodičů a školy pro úspěšné předčasné zaškolení dítěte a jak nutné je komplexní posouzení 

dítěte, které tomuto kroku musí předcházet. Autorka si ke zpracování shromáždila bohatý 

materiál, jak dokládá příloha. Spolupráce s vedoucí při zpracovávání práce byla dobrá, 

v konzultacích byly určité přestávky. Protože i po formální stránce práce odpovídá 

požadavkům, doporučuji ji k obhajobě. 
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