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Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Oceňuji výběr tématu a to z hlediska významu vzdělávání nadaných žáků v současné škole, v 

náročnosti práce učitele i požadavkům na organizaci výuky v rámci společného vzdělávání.  

 

Autorka v teoretické části charakterizuje význam zkoumání nadání, popis specifických charakteristik 

a problémů nadaných žáků, které ovlivňují jak vzdělávací proces, tak jejich vztahy s učiteli a 

vrstevníky, dále jsou zde uvedeny možnosti vzdělávání nadaných žáků, modifikace metod, forem a 

prostředí výuky. 

Oceňuji systematické zpracování teoretické části práce, použití jak českých, tak zahraničních zdrojů, 

shrnutí a propojení s výzkumnou části práce.  

Poznámka ke str. 48 - Národní institut pro další vzdělávání nepatří mezi nestátní organizace, ale je to 

přímo řízená organizace MŠMT. 

Empirická část práce je věnovaná kvalitativnímu výzkumu, s cílem zjistit  uplatnění individualizačních 

technik v běžném vyučování, přístup učitelů ke vzdělávání nadaných žáků, a  jejich orientaci v 

problému diferenciace vzdělávací nabídky. 

Autorka popsala  metodologii výzkumu, stanovila s výzkumný problémem a základní výzkumnou 

otázku, kterou dále členila. Použila design vícepřípadové studie problému individualizace ve 

vzdělávání nadaných žáků tří základních škol, metodou je zúčastněného pozorování výuky a 

rozhovory s učiteli. 

Pomocí otevřeného kódování analyzovala data a přehledně popsala výzkumná zjištění v závěrech 

výzkumu. 

Oceňuji použití kvalitativní metody výzkumu a jeho zpracování, rovněž diskuzi a závěr diplomové 

práce- 

 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1.  Popište, proč se jedna ze škol ukázala jako nepodnětná pro rozvoj a dosahování 
maximálních schopností nadaných žáků? 

Doporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě  
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