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„Specifické rysy osobnosti nadaného dítěte. Míra naděje u nadaných dětí.“
Zvolené téma je v ČR zatím velmi málo zpracované. Problematika nadaných se zde
začíná objevovat až v posledních letech a tomu odpovídá i obvyklé zaměření prací na téma
nadaní či nadání. Většinou se zjišťuje úroveň rozumových schopností, socializace, poruchy
učení a další nápadnosti v souvislosti a nadáním, podobně jako tomu bylo před léty
v zahraničí. Autorka této práce zvolila daleko složitější přístup a zabývá mimointelektovými
faktory, navíc těmi, které nejsou na první pohled patrné a které přesto ovlivňují realizaci
intelektového potenciálu i zdravého rozvoje osobnosti nadaných dětí.
Práce je přínosná zvoleným okruhem problémů a je z ní patrný autorčin zájem o
problematiku. Je také srozumitelně a čtivě zpracovaná. Občas se, bohužel, vyskytují poněkud
nepřesné formulace, které patrně vznikly vlivem časové tísně. Doufejme, že autorka bude
v práci na tomto tématu pokračovat a bude mít čas tyto drobné nedostatky odstranit..
Seznam literatury je poměrně rozsáhlý, přesto by se dal o některá základní díla rozšířit.
Zejména bych doporučovala sborník „Counseling the Gifted and Talented“, ed. Linda
K.Silvermanová.(Love Publishing Company, Denver, Colorado, 1993, případně novější
vydání)
Naopak některé tituly jsou svým obsahem zavádějící, což ale nemůže ten, kdo se
s problematikou teprve seznamuje, rozpoznat.
Pokud jde o mezinárodní organizace, zabývající se nadanými, ve světě je jich řada..
Vedle zmíněných WCGTC a ECHA existují další, podobně významné, zejména v Asii a
Austrálii.
V případě citací ze zahraniční literatury by bylo dobře ověřit si, zda se jedná o ženu či
muže. Není to vždy jednoduché, ale např. Miraca Gross je velmi známá australská odbornice.
Výzkumná část je solidně zpracovaná a velmi dobře doplněná kasuistikami.
Celkově lze doporučit, aby se autorka tématu i nadále věnovala a po dokončení a
doporučených drobných úpravách práci publikovala. Je přínosná a zajímavá jak pro
odborníky, tak pro rodiče mimořádně nadaných dětí a v nabídce odborné literatury u nás
schází.
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