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1. Jaká úprava organizace vzdělávání kognitivně nadaných žáků je podle Vašeho 
názoru nejlepší?

2. Co může být problematické při hodnocení kognitivně nadaných žáků? 
3. V diskusi výsledků píšete, že závěry Vaší práce mohou být poněkud „optimistické“ 

v porovnání se skutečným stavem. S jakými problémy a nedostatky spjatými se 
vzděláváním nadaných žáků se u nás potýkáme? Máte nějaké nápady, jak by se tyto 
problémy daly řešit?

Předkládanou práci s názvem Možnosti rozvoje kognitivně nadaných žáků v rámci 1. 
stupně běžných základních škol hodnotím jako precizně zpracovanou a výbornou ve 
všech ohledech.

Autorka si v práci klade za cíl vymezit, jakými metodami může být nadání u dítěte na 
1. stupni základní školy rozvíjeno, popsat současnou situaci týkající se vzdělávání 
nadaných dětí a uvést způsoby rozvoje nadání, které školy a jejich vyučující využívají.  

V teoretické části se autorka zaměřuje především na vysvětlení základních pojmů, 
charakterizuje kognitivně nadaného žáka i možnosti rozvíjení nadání v rámci modifikace 
obsahu a organizace výuky. V praktické části autorka prezentuje kvalitativní výzkum, 
který provedla na čtyřech základních školách v Praze a v Brně, přičemž hlavním cílem 
tohoto výzkumu bylo zjistit, jaký je přístup škol ke vzdělávání kognitivně nadaných žáků 
a jaké konkrétní metody a postupy jsou ve vzdělávacím procesu těchto žáků využívány. 

Na práci oceňuji především:
 volbu aktuálního a „potřebného“ tématu 
 pečlivé zpracování teoretické části za použití relevantních zdrojů, které se 

zabývají problematikou nadání, a rovněž dobrou analytickou práci autorky 
s uvedenými zdroji

 řádné a důsledné dodržení citačních norem v celé práci
 metodologii výzkumu v praktické části - velmi dobře zpracovaný design 

celého výzkumu a dodržení správných postupů kvalitativního výzkumu 
(provedení, analytická práce s daty, prezentace výsledků, diskuse výsledků, 
etické hledisko atd.)

 formální zpracování práce – grafická úprava, návaznost kapitol a podkapitol, 
výborná úroveň jazykového vyjadřování

Autorce lze jen doporučit, aby se možnostmi rozvoje kognitivně nadaných žáků zabývala 
teoreticky či výzkumně i nadále, například ve své magisterské práci. 


