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Celkové hodnocení práce:
Autorka se ve své diplomové práci zaměřila na propojení dvou tematických oblasti – oblasti
výchovy a vzdělávání nadaných jedinců a oblasti rozvoje profesionálního sportu. Jde o tematiku,
která je zkoumána v zahraničí až v posledním desetiletí, u nás však zatím výzkum školního
vzdělávání sportovně nadaných jedinců chybí. Z tohoto hlediska tedy DP představuje tematiku
novou, zároveň i v českém kontextu aktuální.
Diplomová práce má jasně stanovený cíl a tomuto cíli podřízenou strukturu. Teoretická část
obsahuje dobře uspořádanou a komplexní prezentaci tematiky nadání a vzdělávání nadaných
v obecnější rovině (autorka ví, že jsem v konzultacích vybízela ke krácení této části textu),
následuje obdobně vhodně uspořádaná a komplexní prezentace tematiky sportovního talentu a
vzdělávání sportovně nadaných žáků. Teoretická část však není jen pojednáním o tématu, které
pak tvoří kontext empirického výzkumu: organicky je tu zařazena problematiku, jež je
bezprostředním východiskem pro zacílení v empirické části: problematika podmínek pro
vzdělávání nadaných žáků a problematika tzv. dvojí kariéry.
V empirické části hodnotím pozitivně snahu pečlivě zformulovat cíle šetření (tak, aby bylo jasné,
že jsou zkoumány názory respondentů, nikoliv realita vzdělávání), přesný popis vzorku,
vzhledem k cíli optimální volbu metody sběru dat (hloubkový rozhovor) a její srozumitelnou
deskripci.V části 5.1.5. Způsob analýzy dat autorka uvádí techniky otevřeného kódování,
otevřených karet a analytický příběh: poslední dvě jmenované autorka při konzultacích jasně
vysvětlila a zdůvodnila, v textu diplomové práce se však toto vysvětlení vytrácí. Otázka
k obhajobě se bude tedy týkat této specifiky metodologie DP.
Text DP obsahuje přehledné shrnutí výsledků šetření a vyjádření k naplnění cílů zkoumání,
diskusní část, která propojuje teoretické pohledy s vlastním empirický šetřením a nabízí další
možné přístupy ke zkoumání problematiky. V textu jsou přesně zformulované závěry. Přílohy
jsou vzhledem k cíli a metodologii práce optimálně vybrány, obsahují i přepis podstatných
rozhovorů a popis vzdělávací dráhy autorky práce, studentky s dvojí kariérou.
Text diplomové práce považuji za zdařilý a pozitivně hodnotím i přístup ke konzultacím
k diplomové práci, charakterizovaný vysokou mírou samostatnosti a zároveň zaměřením na
možná problematická místa zpracování textu.
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:




Prosím autorku, aby při obhajobě stručně představila použití techniky otevřených
karet a analytického příběhu.
V kterých pedagogických časopisech by bylo účelné publikovat tematiku,
zpracovanou v DP?
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