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1. Jaká úprava organizace vzdělávání nadaných žáků je podle Vašeho názoru nejlepší?
2. Kde a jak jste hledala rodiny, které by byly ochotné se účastnit Vašeho výzkumu? 
3. Co je pro rodiče nadaných žáků při domácí přípravě nejtěžší?

Předkládanou práci s názvem Domácí příprava nadaného žáka hodnotím jako 
zajímavou a kvalitně zpracovanou bakalářskou práci.

Autorka si v práci klade za cíl zjistit, jak probíhá domácí příprava nadaného žáka a 
zda existují nějaká specifika jeho domácí přípravy. Nadanými dětmi a jejich 
vzděláváním se odborná literatura již v dnešní době poměrně zabývá (ještě donedávna 
tomu tak nebylo), o problematice domácí přípravy těchto žáků se však zatím příliš 
nedočteme. Práce je uspořádána do klasické dyády – teoretické a praktické části. 

V teoretické části se autorka zaměřuje především na vysvětlení základních pojmů 
týkajících se nadaných žáků – charakterizuje nadání, věnuje se identifikaci nadaných 
žáků, diagnostice, vzdělávání nadaných žáků a nakonec i domácí přípravě žáků 
obecně. 

V praktické části autorka prezentuje vlastní výzkumnou sondu kvalitativního 
charakteru, v rámci níž navštívila 4 rodiny s mimořádně nadaným žákem, zpracovala 
kazuistiky těchto žáků a zrealizovala polostrukturované rozhovory s rodiči.

Na práci oceňuji především:
 volbu aktuálního a „potřebného“ tématu 
 samostatnost autorky při zpracovávání práce a konzultace s odborníky
 zpracování teoretické části za použití relevantních zdrojů
 snahu o srozumitelnost a přehlednost textu pro čtenáře
 zařazené grafy, názorná schémata i informace v přílohách
 kazuistiky v empirické části

Za nedostatek práce považuji:
 způsob prezentace rozhovorů v empirické části – bylo by vhodné uvést 

v textu přímé ukázky z rozhovorů případně uvést na ukázku jeden přepis 
rozhovoru v příloze, čtenáři takto není jasné, jak autorka s rozhovory 
pracovala (kódovala?)


