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I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1. ÚVOD 

Talentované, nadané, zázračné, mimořádně inteligentní, tyto výrazy se 

navzájem liší, avšak za jistých okolností bychom je mohli označit jako synonymní. 

Označíme-li takovým přívlastkem dítě, je jasné, že se jedná o dítč výjimečné. Dítě, 

které není průměrné, které má mimořádné schopnosti a dovednosti a které nás často 

oslňuje svými výkony a projevy. Nadané děti jsou obdivované, chválené a často 

vyzdvihované nad ostatními. Většina dospělých vnímá nadané dčti jako 

bezproblémové, dobře se učící, chápající podstatu jevů, jako dčti, které nepotřebují 

pomoc při učení a které to určitě "někam dotáhnou" . Není neobvyklé, že spolu 

s obdivem jde ruku v ruce i jistá závist ze strany ostatních rodičů i spolužáků. Kdo by 

nechtěl mít výjimečné dítě s mimořádnými schopnostmi nebo být sám mimořádně 

nadaný? 

Tyto názory svědčí však pouze o jisté neinformovanosti, co se problematiky 

nadaných týká. Nadaní nejsou vždy tak úžasní a bezproblémoví, jak se zdá. Mají i své 

obtíže, které jsou mnohdy tak závažné, že vyžadují i odborný dohled. Často je 

potřeba i mnoho času, aby se tyto obtíže zmírnily nebo odstranily. Nejsou to vždy jen 

jedinci s pozitivními vlastnostmi, naopak, v některých oblastech mohou vykazovat až 

podprůměrné výkony. Obraz nadaného dítěte bývá zkreslený a řada učitelů si 

s nadaným žákem v běžné třídě neví rady. Je to hlavně zapříčiněno tím, že 

problematika integrovaného mimořádně nadaného žáka představuje v českém školství 

určité novum, o kterém se začalo více diskutovat až posledních deset let. Uvážíme-li, 

že jsou to pouze dvě generace žáků na 1. stupni, je tento časový úsek skutečně krátký. 

Mimořádně nadané dčti byly, jsou a budou, a proto si myslím, že učitelé by měli být 

na práci s nimi připraveni. Připravenost učitele spočívá z velké části v informovanosti, 

ale také samozřejmě v praxi. 
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Všechny tyto skutečnosti byly pro mě podnětem při výběru tématu pro 

diplomovou práci. Diplomová práce pojednává o problematice nadaných dětí, jejím 

cílem je objasnění pojmu mimořádně nadaný z různých hledisek. Popisuje osobnost 

mimořádně nadaného dítěte, sociální prostředí, které ho obklopuje, dále možnosti 

vzdělávání mimořádně nadaných, kde je největší důraz kladen na jejich integraci a 

podmínky její realizace. 

Součástí diplomové práce je také praktická část, ve které jsou metodou 

případové studie zpracované dva konkrétní případy integrovaných mimořádně 

nadaných žáků. Cílem praktické části je porovnání těchto dvou případů, přičemž 

důraz je kladen především na vývoj jejich sebepojetí a faktory, které tento vývoj 

ovlivňovaly. Dalším cílem je zmapování situace výchovy a vzdělávání mimořádně 

nadaných žáků v České republice a v Německu. 
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2. PŘÍSTUPY К VYMEZOVÁNÍ NADÁNÍ 

Co je to vlastně nadání? Jak vzniká? Proč je někdo nadaný a jiný ne? Co je to 

talent a co je nadání? Jak souvisí nadání s inteligencí? Otázky tohoto typu si kladou 

vědci, psychologové a pedagogové již mnoho let, a nelze říci, že by na ně existovala 

jednoznačná odpověď. Je mnoho různých definic a přístupů, které mohou tyto otázky 

vysvětlovat, ale žádná z nich není považována za jedinou jednoznačně platnou. 

V následující kapitole je uvedeno několik přístupů a definic, které více či méně 

problematiku nadání vysvětlují. 

2.1 Definice mimořádného nadání 

Nadané dítě nemusí být úspěšné ve všech školních oblastech, jeho schopnosti 

mohou být nerovnoměrně rozloženy i rozvinuty, a to až do té míry, že může v jistých 

oblastech vykazovat i průměrné, či podprůměrné výkony. Nadané děti nejsou vždy 

bezproblémové, mohou být i sociálně nekonformní, tj. nejen vyrušují, ale mají 

konflikty s vrstevníky popř. učiteli. 

Každý má svou představu nadání. Pro někoho znamená nadané dítě, dítě, které 

má samé jedničky. Pro jiného je to zase dítě, které si dokáže se vším poradit, apod.. 

Tak jako se různí názory lidí, tak i koncepce nadaného člověka je pojímána různě. 

Pro příklad uvádím několik definic renomovaných odborníků, kteří popisují 

mimořádně nadané takto: 

Prof. Joan Freemanová uvádí v jedné ze svých publikací, nazvané Vzdělávání 

vysoce nadaných, tuto definici nadání: 

"Vysoce nadaní jsou ti, kteří buď vykazují mimořádně vysokou úroveň své činnosti, ať 

už v celém spektru nebo у omezené oblasti, nebo ti, jejichž, potenciál ještě nebyl 

pomocí testů ani experty rozpoznán. Je rozdíl mezi zjevným nadáním dětí, 

adolescentů a dospělých. Nadání je obvykle vnímáno jako rychlejší vývoj v porovnání 

s jejich vrstevníky." 

(Freemanová, 1998) 
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Davis, Rimm (1998) definují nadané děti takto: 

"... Jsou to děti, které jsou identifikovány profesionálně kvalifikovanými osobami 

jako děti s přednostmi význačnými pro schopnost vysokého výkonu. Tyto děti vyžadují 

diferencované vzdělávací programy a služby nad rámec běžně poskytovaných 

klasickým vzdělávacím programem k tomu, aby mohly přispět ke svému prospěchu i 

užitku společnosti. Děti schopné vysokého výkonu zahrnují ty, které demonstrují 

prospěch a / nebo potenciál v jedné či více z těchto oblastí: 

všeobecné intelektové schopnosti, 

specifická /jednotlivá akademická způsobilost, 

kreativní myšlení, 

schopnosti vůdcovství, 

výtvarné umění, 

psychomotorické schopnosti ". 

(in Sejvalová, 2004) 

Podle Dočkala disponuje každý jedinec určitým nadáním, které má jistou 

strukturu, jež je tvořena dalšími druhy nadání. 

"Komplex vlastností, které ve vzájemné součinnosti regulují vykonávání náročných 

intelektových činností... " 

(Dočkal, 1987) 

"Vysoce nadaní disponují reálnými potenciálními schopnostmi, které jsou 

výrazem jejich možností vysokých výkonů v intelektuální, kreativní, umělecké nebo 

jiné specifické akademické oblasti, nebo výrazem jejich neobyčejných vůdcovských 

kvalit. Jsou to děti, které proto, aby mohly uskutečnit svůj příspěvek pro sebe i 

společnost, vyžadují diferencovanou nabídku výuky a podnětná opatření, jaká ľ běžné 

škole obvykle nejsou к dispozici: " 

(Merland, 1972) 

Všechny definice popisující mimořádně nadané dčti se více či méně liší svým 

obsahem a komplexností. Co však takřka všechny zmiňují, je fakt, že nadaný jedinec 

disponuje mimořádnými vlastnostmi, které jsou předpokladem vysokého výkonu. 
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Jiná pojetí, která popisují konkrétní složky nadání a faktory, které jej ovlivňují, 

jsou charakterizována v tzv. modelech nadání. Modely nadání postupně vznikaly na 

základě různých vědeckých přístupů a obměňovaly se s vývojem psychologie. 

2.2 Modely nadání 

V této kapitole uvádím několik modelů nadání, které objasňují problematiku 

vysokého nadání. Jednotlivá pojetí jsem se snažila seřadit chronologicky, aby bylo 

zřejmé, jak se v průběhu času měnila. 

2.2.1 Prapůvodní model 

Prapůvodní pojetí nadání nám může naznačit slovo nadání jako takové. Slovo 

nadání je odvozeno od slovesa "dát". Nadání bylo tedy zpočátku pojímáno jako dar, 

jako něco, co je dáno. Za dárce byl nejčastěji označován bůh. Lidé se domnívali, že 

osoby vykazující mimořádné výkony, jsou determinováni bohem a bůh jejich 

schopnosti ovlivňuje. 

2.2.2 Inteligence 

Počátkem minulého století se pojem nadání spojoval s pojmem inteligence. 

Nadání bylo definováno pouze jako vysoká hodnota IQ, přičemž hodnota IQ se 

získává tak, že jedinec vypracuje inteligenční test, jehož výsledkem je bodové 

ohodnocení. Test porovnává schopnosti testovaného jedince s průměrnými 

schopnostmi všech osob stejné věkové kategorie. Testy jsou standardizovány tak, že 

se zadají velkému množství jedinců, v jednotlivých věkových kategoriích a výsledky 

bodového hodnocení se upraví matematickým vztahem, který zajistí, že bodové 

hodnocení odpovídající průměrným schopnostem odpovídá IQ hodnotě 100. Stejný 
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matematický vztah se aplikuje na bodové ohodnocení každého testovaného dítěte, 

získá se tím jeho IQ. Dítě, které počátkem minulého století dosáhlo hodnotu IQ vyšší 

než 130, se považovalo za rozumově nadané. (Nadání ve světle současné psychologie 

- w w w . nadanedeti.cz) 

Mönks ve své publikaci Naše dítě je velmi nadané (Mönks; Ypenburg, 2002) 

uvádí Termana jako zástupce modelů založených na intelektuálních schopnostech. M. 

Terman zkoumal několik let problematiku nadaných jedinců. Jeho výzkumy byly 

časově náročné, neboť nadané zkoumal takřka po celý jejich život. Jeho teorie se 

zakládá na tom, že intelektuální schopnosti jsou během života jedince neměnné. Dají 

se zjistit relativně brzy, ale může se stát, že se projeví ( ve zvláštních výkonech) až 

v dospělosti. Jinými slovy se tedy IQ naměřené u jedince v dětství v dospělosti již 

nemění. Tomuto pojetí odpovídá i Merlandova definice (viz kap. 2.1 Definice 

nadaných). 

2.2.3 Modely vycházející z projevů nadaných dětí 

Další model, který stojí v jakési opozici к modelu předchozímu, vychází 

především z procesů zpracování informací. Tento model se zakládá na odlišnosti 

způsobu přijímání a zpracování informací u vysoce nadaných dětí. Projevy takových 

dětí slouží pak jako indikátory vysokého nadání (Mönks; Ypenburg, 2002). Např. 

když byly Karlovi tři roky, přestal zdravit osoby, které zdravil jeho otec. Na otázku 

matky, proč je nezdraví, odpověděl: „Proč bych je měl zdravit, když je neznám a 

nikdo mi je nepředstavil." Jedná se o projev, který není u dětí tohoto věku 

s průměrným nadáním běžný. 

2.2.4 Modely orientované na výkon 

Podstatou těchto modelů jsou vlohy a jejich projevy. Uvádí se, že každý 

člověk disponuje určitými vlohami a jen díky vhodnému sociálnímu prostředí a 

včasnému rozpoznání se vlohy mohou projevit. Tím se tedy rozumí, že nadání (dané 

vrozenými vlohami) se díky vnějšímu podporování může projevit mimořádným 

nadáním v dané oblasti. Bylo dokázáno, že znevýhodněny jsou v tomto případě dčti, 

1 1 



které pochází z nepodnětného sociálního prostředí. Takovým dětem se nedostává 

adekvátních podmínek pro projev a případný rozvoj jejich nadání (Mönks; Ypenburg, 

2002). 

2.2.5 Sociokulturně orientované modely 

Sociokulturně orientované modely jsou nejkomplexnější v tom smyslu, že 

zohledňují spolu s nadáním jedince i skutečnost hospodářských a politických 

předpokladů dané společnosti. Individualita je závislá na vnějších sociálních 

podmínkách. Budou-li upřednostňováni slabší - málo výkonnější, nebudou mít 

mimořádně nadaní dostatečné množství podmínek rozvíjejících jejich nadání (Mönks; 

Ypenburg, 2002). 

2.2.6 Renzulliho triadický model nadání 

V roce 1979 objevil a definoval Renzulli nové pojetí nadání (obr.č. 1). Tento 

model nadání se nazývá triadický, neboť zahrnuje tři rysy osobnosti - nadprůměrné 

schopnosti, tvořivost a angažovanost v úkolu. Renzulli se distancuje od jasné a 

konzervativní definice nadání prostřednictvím hodnoty IQ a naopak zdůrazňuje, že 

nadání vzniká vzájemným působením těchto tří osobnostních složek, a jen díky nim 

se může projevit. Koncepce triadického modelu vychází z potřeby objevovat co 

největší možnou část potenciálu mimořádně nadaných, nejen ve školní oblasti, ale i 

v oblasti produktivní kreativity (Ontrup, 2005). 

Nadprůměrná schopnost 
Angažovanos t v úkolu 

Talent 
tvořivost 

Obr. č. 1 
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2.2.7 Monksův model triadické interdependence 

Monksův model triadické interdependence (obr.č.2) vyvinul v roce 1990 

psycholog Franz J. Mönks, který v podstatě rozšířil Renzulliho pojetí nadání ve 

smyslu vývojové psychologie. Později byl model triadické interdependence 

označován také jako model vícefaktorový. Mönks dále ve svém modelu neoznačuje 

osobnostní složky nadání pojmy nadprůměrné schopnosti, koncentrovanost na úkol a 

kreativita, nýbrž vysoké intelektuální schopnosti, motivace a tvořivost. Podle Mönkse 

však tyto faktory samotné nestačí k tomu, aby se mimořádné nadání projevilo, nýbrž 

je к jeho realizaci ještě nutná sociální interakce s rodinou, školou a vrstevníky, proto 

model vícefaktorový (Mönks, Ypenburg 1998). 

2.2.8 Hvězdicový model A. J. Tannenbauma 

J. A. Tannenbaum uvádí existenci pěti psychologických a sociálních vazeb, 

které se vzájemně ovlivňují (Ontrup, 2005). Na rozdíl od předchozích modelů hraje 

í v úkolu 

o 
с > 
a> 

> 

Obr. č. 2 
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v jeho pojetí důležitou roli faktor štěstí či náhody (faktor štěstí se objevuje i v modelu 

psychologa Czeisela). 

Nadprůměrná 
obecná inteligence 

Štěstí 
a náhoda Я" 

Výjimečné 
-7 speciální 

schopnosti 

Vlivy prostředí 

2.2.9 Diferencovaný model talentu a nadání 

Neintelektové 
facilitátory 

Obr. č. 3 

Jako reakce na Renzulliho model vzniká nový model od psychologa F. 

Gagného (obr.č.4). Gagné shledává jako nedostatek hlavně tu skutečnost, že v jeho 

modelech postrádá diferenciaci mezi nadáním a neobvyklými výkony, které se 

manifestují - podle Gagného pojem talent. Gagné ve svém pojetí rozlišuje mezi 

nadáním a talentem. (Das "Differenzierte Begabungs - und Talentmodell" 1993). Pod 

pojmem nadání chápe Gagné hlavně vrozené, ještě nesystematicky rozvinuté, 

schopnosti v různých oblastech. Pojem talent naopak vysvětluje jako široce 

rozvrstvenou rozmanitost nestandardních výkonů, které se také můžou projevit 

v různých oblastech, tzn. nejen v oblasti intelektuální, ale i v oblasti umělecké, 

psychomotorické apod.. Talent je pro něj systematicky rozvíjená schopnost, popř. 

dovednost, díky které se jedinec v dané oblasti může stát expertem. Vývoj talentu má 

podle Gagného procesuálni charakter. Gagné samozřejmě souhlasí s určitým 

dědičným potenciálem (intrapersonální katalyzátory), ale větší důležitost přikládá 

vnějším vlivům. Jako vnější katalyzátory rozlišuje: významné osoby, fyzikální okolí 
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(okolní zdroje, které podporují rozvoj talentu), intervence (všechny možné podpůrné 

programy), významné události, náhody (Ontrup, 2005). 

NA DA NY= HORNICH 10% 

/ PŘIROZENÉ \ 
SCHOPNOSTI 

INTELEKTOVÉ 

KREATIVNÍ 

hcální 

S E N S O M 0 TOR ICK É 

KATALYZATORY 
IHTRAPERSOHÁLNÍ 

FYZICKÉ: charakteristiky, hendikep, 
zdraví, atd. _ 
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Obr. č. 4 

Všechny modely nadání se prolínají a určité rysy mají společné. Některé jsou 

více či méně komplexní. V podstatě však můžeme vyvodit závěr, že všechny modely 

počítají s jakýmsi intelektuálním potenciálem jedince, který je vrozený. Podmínkou 

jeho projevu je vhodné sociální prostředí. 

2.2.10 Teorie mnohačetné inteligence 

V souvislosti s předchozím výčtem pojetí nadání je nutné se zmínit o teorii 

mnohačetné inteligence, kterou vyvinul na základě neurobiologických a 

neuropsychologických poznatků americký vědec Gardner. Gardner zavrhuje ideu 

jediné inteligence a naopak rozlišuje devět druhů na sobě nezávislých inteligencí: 
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• jazyková inteligence 

• hudební inteligence 

• logicko-matematická inteligence 

• prostorová inteligence 

• tčlesně-kinestetická inteligence 

• interpersonální inteligence 

• intrapersonální inteligence 

• přirozená inteligence 

• existenční inteligence 

(Gardner, 1999) 

2.2.10.1 Druhy nadání 

Jak Gardner svým výčtem inteligencí naznačuje, mimořádné nadaní se může 

projevit v různých oblastech osobnosti, které v podstatě odpovídají jednotlivým 

druhům inteligence (Krafft, Semke, 2003). Jedná se především o tyto oblasti: 

Nadání v oblasti logického myšlení 

Logické myšlení je schopnost správně myslet od jednotlivého к obecnému a 

naopak, při řešení problému aplikovat platné zákonitosti, které vedou к jeho vyřešení. 

Logické myšlení posuzujeme také jako schopnost zacházet s abstraktními symboly. 

Principy logického myšlení se objevují již kolem dvou let dítěte např. ve formě 

jednoduchých logických funkcí až - potom, buď - nebo, jak - jako, atd.. Dále 

následuje období tvoření pojmů a později se vstupem do školy si osvojuje dítě práci 

s čísly. Od osmého roku se ukazuje pokrok v logickém myšlení, přibývá 

komplexnosti a systematičnosti vlivem objevování nových vlastností předmětů. Od 

dvanácti let života je možné abstraktní logické myšlení. 

Logicky nadané děti chtějí hodně vědět, neustále se ptají a vyžadují důkladné 

vysvětlení na jejich otázky. Nadané dčti si velice rychle osvojí pravidla logických her 

- dámu, šachy. Ve škole je matematika často jejich oblíbeným předmětem. Účinnou 

16 



metodou při diagnostice logicky nadaných dětí jsou klasické testy inteligence (Krafft, 

Semke, 2003). 

Nadání v oblasti mluvních dovedností 

Velká slovní zásoba, schopnost rozpoznat a pochopit jemné odstíny 

jednotlivých slov, cílená volba řečnických prostředků a slohových tvarů, snadné 

učení se cizím jazykům nebo zjevná citlivost pro zvuk řeči - tyto všechny a mnohé 

další aspekty jsou dalšími projevy jazykové inteligence. Je mnoho příležitostí, při 

kterých se jazykové nadání může projevit: dopisy, slohové práce, referáty, apod. 

Mluvní dovednosti řadíme k tzv. třem klasickým kognitivním inteligencím spolu s 

logickým myšlením a prostorovou představivostí (Krafft, Semke, 2003). 

Nadání v oblasti prostorové představivosti 

Prostorová představivost je schopnost umět si perspektivně správně představit 

tvary a předměty a doplnit si svou představivostí části předmětu, které nejsou 

viditelné. Je to také schopnost uložit si do paměti celkový vzhled předmětu, umět jej 

opětovně poznat a přesně nakreslit. Rozdíly v prostorové představivosti můžeme u 

dětí pozorovat v každé vývojové fázi. Nadané dčti umí již v šesti letech dobře 

prostorově kreslit a zlepšují se od kresby ke kresbě, dokáží kreslit geometrické tvary, 

rostliny, zvířata, obličeje apod.. Nej nápadnějším znamením u takto nadaných dětí je 

schopnost dobře malovat a kreslit (tzv. perspektiva bývá objevena samotnými dětmi 

jen vzácně). Dalším znakem prostorového nadání je dobrá a okamžitá orientace 

v určitém prostoru nebo v plánu města (Krafft, Semke, 2003). 

Nadání v oblasti tvořivosti 

Tvořivost můžeme definovat jako schopnost vytvářet při úlohách a 

problémech přiměřené a výstižné nápady. Rozhodující potom je, jak jsou tyto nápady 

četné, originální, smysluplné a opravdové. Tvořivost je částečně vrozená a 

v předškolním věku se stále více rozvíjí. Po šestém roce života dítěte se rozvoj 

tvořivosti mírně zpomalí a přibližně v devíti letech začíná stagnovat. Stagnace vývoje 

tvořivosti se odvozuje ze souvislosti s procesem školního přizpůsobení. Ve škole jsou 

spíše rozvíjeny konvergentní schopnosti a kreativní jsou často opomíjeny. Tvořivost 

17 



se dá odhalit pozorováním. Děti projevují veliký zájem v určité oblasti a mají silnou 

vnitřní motivaci se tímto zájmem neustále zabývat. Často si při hře vymýšlejí stále 

nová a nová pravidla. Kreativní osobnosti jednají často impulsivně, umí se vyznat 

v nové situaci, jsou nezávislí v myšlení a jednání. Často je jim lhostejné, co si o jejich 

nápadech druzí myslí (Krafft, Semke, 2003). 

Oblast praktického nadání 

Praktické nadání je dovednost zacházet s nástroji a materiály, umět řešit 

technické problémy. Prakticky nadané dčti jsou nápadné, zabývají se řešením 

každého technického problému, který se vyskytne. Jestliže se stane, že na řešení 

nemohou samy přijít, umí problém dokonale popsat. Zajímají se nejen o předměty 

jako takové, ale zajímá je především princip fungování. Často mají obdivuhodné 

odborné vědomosti o přístrojích. Rády shromažďují rozbité přístroje a opravují je. 

Testy, které zjišťují praktické nadání, obsahují testovací materiály jako například 

labyrinty, dráty к ohýbání, apod. (Krafft, Semke, 2003). 

Oblast pohyblivosti a koordinace těla 

Při včasném rozpoznání pohybového talentu mohou děti dosáhnout 

vynikajících výsledků v oblasti sportu, ale rozpoznat takový talent je velice obtížné, 

neboť každý může pomocí pravidelného cvičení, motivace a nadšení ve sportu 

dosáhnout úspěchu, účasti na turnajích nebo vyhrát medaile. Za člověka se 

sportovním talentem považujeme toho, kdo na základě svého postoje nebo svých 

vrozených či získaných dovedností oplývá zvláštním nadáním nebo výjimečností pro 

sportovní výkony (Krafft, Semke, 2003). 

Oblast hudebního nadání 

Hudební nadání je schopnost používat tóny, hlasy, zvuky. Umět slyšet, 

interpretovat a reprodukovat. Pravdou je, že naučit se zpívat a hrát může takřka každý 

člověk, jestliže si to přeje. Rozdílná je výkonnostní hranice, která je u každého 

člověka jiná. Muzikálnost je, stejně jako logické myšlení, z větší části vrozenou 

záležitostí a v průběhu života se podstatně nemění. Objevení hudebního talentu 

vyžaduje odborné znalosti a dlouhodobé pozorování. Některé rysy hudebního nadání 
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jsou např.: stěžování si, když někdo zpívá falešně, společně rádo a správně tleská, 

rádo hudbu poslouchá a zpívá si, melodizuje oznamovací věty, tančí při hudbě, 

provozuje hudbu (navštěvuje sbor, hraje na nástroj, apod.) (Krafft, Semke, 2003). 

Oblast sociální kompetence 

Sociální kompetence je schopnost rozpoznat smýšlení a pocity jak sám u sebe, 

tak i u druhých. Sociální kompetence jsou u lidí, jako ostatní schopnosti, různě 

výrazné. Mezi interindividuální kompetence patří především empatie, konstruktivní 

zacházení s konflikty, schopnost navazovat styky a pečovat o ně, schopnost 

kooperovat, otevřenost kompromisům a přesvědčivost. Jako intraindividuální 

kompetence jsou potom označovány vlastnosti jako vytváření a zachovávání si 

vlastního pozitivního obrazu, sebedůvěra, motivace a schopnost se pro něco 

nadchnout, schopnost sám sebe zaměstnat, konstruktivní zacházení s porážkami a 

konstruktivní zacházení se strachem (Krafft, Semke, 2003). 

Diskuse o přesných definicích nadání a identifikaci nadaných probíhají již 

téměř celé století a budou bezpochyby pokračovat, neboť žádná z definic nezahrnuje 

všechny možné aspekty, které se vyskytují v souvislosti s vysokým nadáním. 
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3. IDENTIFIKACE MIMOŘÁDNĚ NADANÉHO ŽÁKA 

Identifikovat mimořádně nadané dítě není vždy jednoduchá záležitost. Nadané 

dčti mají sice určitá specifika chování, kterými se vyznačují, ale ne vždy se tato 

specifika projeví. Každé dítě ať už více či méně nadané je individualita, a nemůžeme 

proto očekávat existenci univerzálního klíče pro rozpoznání nadaných dětí. 

Následující kapitola uvádí některé eventuality, které mohou při rozpoznání nadaných 

dětí pomoci. Identifikace je pro vzdělávání nadaných velmi důležitá, neboť jenom na 

jejím základě může být nadanému žákovi zajištěna adekvátní podpora. Je velmi 

podstatné rozpoznat nadané dítě co možná nejdříve. 

3.1 Znaky mimořádně nadaného dítěte 

Po přečtení několika kasuistik, popisujících mimořádně nadané děti, je patrné, 

že chování těchto dětí, jak jsem naznačila již v předchozí kapitole, je v mnohém 

podobné, a přesto u každého jiné. Nelze jednoznačně říci, že dítě je mimořádně 

nadané, projevuje-li se několika znaky, které jsou pro mimořádně nadané jedince 

typické. Pro správnou identifikaci nadaného dítěte je zapotřebí především odborný 

dohled a delší časový úsek. 

V publikaci "Educating the Very Able" Joan Freemanová (1998) uvádí výčet 

několika znaků, kterými se často projevují velmi nadaní žáci. Mnohé z těchto projevů 

můžeme pozorovat už i u předškolních dětí. Jedná se především o: 

paměť a znalosti - vynikající paměť a používání informací; 

sebeřízení - sami včdí nejlépe, jak se učit a jsou schopni si sami své učení 

kontrolovat; 

rychlost myšlení - mohou trávit více času plánováním, ale potom se rychleji 

rozhodují; 

zpracování problémů - doplní si informace, zjistí, co je a co není důležité a rychleji se 

doberou к podstatě věci; 
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pružnost - i když je jejich myšlení obvykle systematičtější než myšlení ostatních dětí, 

jsou schopni si uvědomovat a přijmout i jiný možný způsob učení a řešení problémů; 

dávají přednost složitosti - mají tendenci dělat hry a úkoly složitějšími, aby byly 

zajímavější. Od raného věku mají mimořádnou schopnost záměrného a dlouhodobého 

soustředění; 

časná symbolická aktivita - velmi brzy se naučí mluvit, číst a psát; 

výrazný smysl pro humor - vidí vše neobvykle a vytváří nová spojení; 

sklony к perfekcionismu; 

časné intelektuální zájmy nepřiměřené svému věku; 

vývoj řeči - produktivní zacházení s jazykovým kódem. 

S. Winebrenner (1992) charakterizuje mimořádně nadané děti v pozitivním a 

negativním ohledu. 

Pozitivní ohled 

• Nadané dčti jsou extrémně vyspělé v jakékoli oblasti učení a výkonu. 

• Vykazují asynchronní vývoj a mohou být významně napřed v některých oblastech 

a v jiných oblastech vykazovat věkově adekvátní nebo dokonce opožděný vývoj 

(např. dokáží číst již ve třech letech, ale v pěti si neumějí zavázat tkaničku u boty). 

• Mají na svůj věk širokou slovní zásobu a vyspělý verbální projev. 

• Mají neskutečnou paměť. 

• Některé věci se naučí neuvěřitelně rychle bez pomoci druhých. 

• Zvládají složitější myšlenkové operace než jejich vrstevníci. 

• Vykazují schopnost práce s abstraktními myšlenkami s minimem konkrétní 

zkušenosti pro pochopení. 

• Vidí jasně vztahy příčiny a následku. 

• Vidí vzorce, vztahy a souvislosti, které jiní nevidí. 

• Vždy přicházejí s "lepšími způsoby" řešení věcí. Navrhují je spolužákům, 

učitelům a dalším dospělým - ne vždy vhodným způsobem. 

• Dávají přednost komplexním a náročným úkolům. 

• Jsou schopny přenášet své vědomosti do nových situací a řešení problémů. 
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• Chtějí se podělit o vše, co vědí. 

• Jsou zvědavé ve všem, co se děje okolo nich a kladou nekonečné otázky. 

• Jsou nadšenými a ostražitými pozorovateli. 

• Jsou horlivé, někdy extrémně citlivé či vznětlivé. Dokážou být zcela pohlceny 

aktivitami či myšlenkami. 

• Mají často mnoho neobvyklých zájmů, koníčků a sbírek. 

• Jsou silně motivovány dělat věci, které je zajímají, svým způsobem, raději pracují 

nezávisle, některé dokonce samostatně. 

• Mají ohromnou míru energie. 

• Mají cit pro krásno a lidské pocity, emoce a očekávání. 

• Mají zvýšený smysl pro spravedlnost, morálku a fair play. Zajímají se a vnímají 

osobně globální problémy. 

• Mají sofistikovaný smysl pro humor. 

• Rády jsou ve vedení, mohou být přirozenou autoritou. 

Negativní ohled 

• Odmítají práci nebo pracují nedbale. 

• Jsou nervózní při tempu práce třídy, které považují za nedostatečné, málo aktivní 

nebo když nevidí jasný pokrok práce. 

• Protestují proti rutinní a předvídatelné práci. 

• Kladou choulostivé otázky, vyžadují zdůvodnění, proč se věci mají dělat určitým 

způsobem. 

• Odmítají určování práce a příkazy. 

• Bčhem dne sní. 

• Ovládají třídní diskuse. 

• Bývají panovačné к učitelům i spolužákům. 

• Jsou netolerantní к nedokonalosti vůči sobě i ostatním. 

• Jsou přecitlivělé vůči kritice, snadno se rozpláčou. 

• Odmítají se podřídit. 

• Odmítají kooperativní učení. 

• "Hrají divadlo" a ruší spolužáky. 
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• Mohou se stát "třídním šaškem" . 

Někteří odborníci se domnívají, že se nadané dítě může projevit už 

v kojeneckém věku, jedná se o projevy soustředěné pozornosti nebo velký zájem o 

předměty okolo nich. Pravdou však je, že identifikovat dítě jako mimořádně nadané 

již v kojeneckém věku, je velmi obtížné a ne tak časté. 

Projevů nadaných dětí je mnoho, neboť každé mimořádně nadané dítě je 

individualita, a tudíž mohou být jeho projevy různé. Výčty znaků, které jsem v této 

kapitole uvedla, mohou, podle mého názoru, sloužit jako jakýsi identifikátor 

mimořádně nadaného dítěte. Projevuje-li se dítě jako mimořádně nadané, nastává 

druhá fáze procesu a tou je identifikace. 

3.2 Vlastní identifikace 

Vysoké nadání můžeme rozpoznat pouze tehdy, pokud se manifestuje, tzn. 

pokud se dítě projevuje mimořádnými výkony nebo činnostmi. Prvotním 

pozorovatelem jsou rodiče, ti většinou zjistí, že se jejich dítě projevuje jinak než jeho 

vrstevníci.V procesu identifikace mimořádně nadaného dítěte hrají tedy důležitou roli 

rodiče, ale také osoby, které dítě dobře znají (rodiče, spolužáci, apod.). V podstatě by 

měla být identifikace co možná nejkomplexnější. 

К identifikaci nadaného dítěte slouží několik inteligenčních testů, které však 

v raném včku dítěte, tj. před školní docházkou, bývají někdy zpochybňovány. Podle 

Mönkse (2002) je ale včasná identifikace nadaného dítěte velmi přínosná, protože 

díky ní může dojít к úspěšnější podpoře a snadnější stabilizaci. S nástupem do školy 

se nadanému dítěti, stejně jako každému dítěti, změní dosavadní život. Nastává čas 

povinností, učení, zájmy se začínají vyhraňovat, navazují se nové sociální kontakty se 

spolužáky, s učiteli. Toto období je ve srovnání s obdobím předškolním více 

stabilnější, a proto je testování pomocí IQ testů objektivnější. 
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3.2.1 Metody identifikace 

Metody identifikace nadaných je možné rozdělit do dvou skupin - objektivní 

metody a subjektivní metody (Sejvalová, 2004). 

Objektivní metody: 

IQ testy, standardizované testy, didaktické testy, testy kreativity. 

Subjektivní metody: 
Nominace skupiny učitelů, nominace spolužáky, hodnocení výsledků činností. 

Sejvalová dále uvádí, že nominace jedním učitelem může být zaujatá, proto je 

lepší komplexnější pohled učitelů. Učitelé, kteří identifikují nadané dítě, by se mezi 

sebou neměli znát, aby byl výsledek co možná nej objektivnější. Co se týká nominace 

spolužáky, se jeví spolužáci nadaného dítěte jako dobré indikátory, neboť dokáží 

vidčt školní život z jiných úhlů. Metody, které slouží к identifikaci nadaného dítěte, 

by neměly probíhat jednotlivě a jednorázově. V zásadě platí, že čím více metod 

zvolíme, tím bude výsledek objektivnější. 

3.2.2 Etapy diagnostiky 

Podle Renzulliho a Reise by měla být diagnostika prováděná ve čtyřech 

etapách (Davis, Rimm, 1998): 

1) navržení na základě výsledku testu; 

2) navržení učitelem (konzultace s třídním učitelem); 

3) alternativní cesty (nominace dalších osob vrstevníků, spolužáků, rodičů, 

sourozenců - tyto osoby by však měly žáka dobře znát); 

4) závěrečný návrh (návrh by měl být předložen i jiným učitelům, aby se vyloučila 

případná osobní preference třídním učitelem ). 

(in Sejvalová, 2004) 
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3.2.3 Chyby identifikace 

Někdy může být identifikace nadaného dítěte obtížná, může totiž dojít 

к záměně a dítě nadané je diagnostikováno jako dítě bystré či naopak. Chybná 

identifikace pak může v rámci výchovy a vzdělávání zapříčinit řadu problémů, které 

mohou dále ovlivnit vývoj dítěte. Rozdíly mezi dítětem bystrým a nadaným jsou 

následující: 

BYSTRÉ DÍTĚ 

Umí odpovídat 

Zajímá se 

Má dobré nápady 

Odpovídá na otázky 

Je vůdcem skupiny 

Jednoduše se učí 

Mezi vrstevníky je oblíben 

Chápe významy 

Přesně kopíruje zadaná řešení 

Přijímá informace 

Je vytrvalé při sledování 

Je spokojené s vlastním učením a výsledky 

NADANÉ DÍTĚ 

Klade další otázky 

Je zvědavé 

Má neobvyklé nápady 

Zajímají jej detaily 

Je samostatné, často pracuje samo 

Už většinu zná 

Více mu vyhovuje společnost starších 

dětí 

Dělá závěry 

Vytváří nová řešení 

Využívá informace 

Sleduje pozorně 

Je velmi sebekritické 

(Cvetkovic - Lay, J. 1995) 

3.3 Typologie mimořádně nadaných dětí 

Každé dítě, ať už více či méně nadané, je individualita. Z toho je nutné 

vycházet při diagnostikování a hodnocení. Podle Bettse a Neihartové (1988) existuje 

šest základních typů nadaných dětí: 
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1 ) Úspěšné nadané dítě 

Učitel toto dítě často správně identifikuje. Je to dítě, které se velmi dobře učí, 

má samé jedničky, dovede jednat s dospělými, je poslušné a nemá žádné 
problémy chování. 

2) Vysoce tvořivé dítě 

Takové dítě vymýšlí stále něco nového, experimentuje. Je pro něj obtížné 

přizpůsobil se pevnému školnímu systému. Opravuje dospělé, chce měnit školní 

pravidla, špatně se ovládá. Chování takových dětí bývá konfliktní. 

3) Dítě maskující své schopnosti 

Takové dítě se obvykle schovává, maskuje své skutečné, často nadprůměrné 

schopnosti jen proto, aby bylo přijato ostatními spolužáky. Obecně platí, že tyto 

dčti mívají velmi nízké sebevědomí i sebehodnocení a často jsou velmi 

frustrovány. 

4) "Ztroskotalé, odpadlé" nadané dítě 

Dítě tohoto typu stojí často v opozici, proti všem a všemu. Protestuje proti 

rodičům, dospělým, učitelům, kamarádům, sourozencům. Je stále nespokojeno a 

dává to najevo. Také ono má snížené sebevědomí, a zároveň má pocit, že mu 

nikdo nerozumí. Buď vyrušuje nebo již zcela rezignovalo, ztratilo motivaci a 

odmítá jakoukoliv školní činnost. Nedělá školní úkoly a nepřipravuje se. 

5) Nadané dítě s určitou vývojovou poruchou (nejčastěji se specifickou vývojovou 

poruchou učení) 

Tyto děti bývají velmi nadané, ale jejich školní výsledky tomu zdaleka 

neodpovídají. Jejich školní zadání bývají často nedokončena, nejsou schopny 

pracovat pod časovým tlakem a bojí se jakéhokoli selhání. Většinou jsou 

hodnoceny jako žáci s průměrnými schopnostmi. 
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6) Autonomní nadané dítě 

Toto dítě bývá velmi nezávislé, vystačí si samo se sebou. Je schopno riskovat, 

má velmi pozitivní sebehodnocení a využívá školní vzdělávací systém tak, aby z něj 

měl sám co nejvíc užitku. 

(Portešová, 2001) 

Pozdě nebo vůbec nerozpoznat mimořádně nadané dítě je odborníky, 

zabývající se touto problematikou, považováno za největší nedostatek ze strany 

učitelů i rodičů. Učitelé i rodiče by proto měli být všímaví a informovaní, aby 

к takovým chybám nedocházelo. Vždyť každému dítěti by měla být poskytnuta péče, 

která odpovídá jeho potřebám. 
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4. NADANÉ DÍTĚ A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Podle modelů nadání ovlivňují nadání jedince v podstatě dva základní faktory, 

- dědičnost a prostředí (ať už v širším či užším slova smyslu). Co se týká genetických 

dispozic, mají z hlediska vývoje nadání spíše stabilní charakter, kdežto sociální 

prostředí může být více či méně podnětné. Sociální prostředí, ve kterém se nadané 

dítě pohybuje, je následně tvořeno několika dalšími prvky, které přispívají svým 

působením na jeho vývoj. J Laznibatová (2001) rozlišuje obecně faktory ovlivňující 

vývoj osobnosti na širší a užší, přičemž školní prostředí je označováno jako faktor 

širší a rodina jako faktor užší. Rodina je tedy nej důležitějším determinantem ve 

vývoji každého jedince. 

4.1 Rodina a nadané dítě 

Rodina je pro nadané dítě, stejně jako každé jiné dítě, velmi důležitá. Právě 

rodina je prostředím, kde si dítě osvojuje chování, postoje a očekávání, které jsou pro 

něj vlastní. Mluvíme-li však o podpoře a rozvíjení talentovaného dítěte v rodinném 

prostředí, hraje zde důležitou roli několik momentů. Jedná se především o vztah mezi 

rodičem a dítětem, dále postoj rodičů ke vzdělání a úroveň jejich vzdělanosti a také 

socio-ekonomické podmínky rodiny (Laznibatová, 2001). 

Faktem je, že nadaný jedinec má často problémy se svou stabilitou v oblasti 

intelektově - emocionální a intelektově - sociální, z čehož může pramenit i jeho 

neadekvátní sebeobraz. Právě kvůli těmto aspektům je důležité, aby rodinné prostředí 

bylo harmonické a emocionálně stabilní. Nadané dítě potřebuje mít jistotu, že své 

rodiče zajímá a že ho chápou - rozumí mu. Domácí prostředí by v něm mělo 

vyvolávat pocit jistoty a zázemí. Rodiče mimořádně nadaného jedince by měli své 

dítě učit otevřeně vyjádřit své pocity a umět si s nimi o nich promluvit, dále by měli 

usměrňovat jeho zájmy a rozvíjet další složky jeho osobnosti, v kterých se 

mimořádné nadání neprojevuje. Velmi důležitá je také motivace ze strany rodičů. 

Laznibatová (2001) ve své publikaci uvádí následující druhy motivace. 
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1. neustále podporovat dítě při podávání výkonů ( př. „Jsem na tebe pyšný") 

2. zkoušet odvahu, dodávat odvahu a podporovat ho (př. „Věřím, že se ti to 

podaří") 

3. společné aktivity (př. zažívat společné nadšení a radost.) 

J. Laznibatová (1999) dále připomíná, že komunikace mezi rodičem a nadaným 

dítětem by měla být partnerská, tolerantní, otevřená, bez použití direktivních a 

autoritativních metod a přístupů. 

Nadané dítě potřebuje cítit, že jeho nápady, činy a myšlenky jsou důležité a že 

ono samo je pro ostatní důležité. Nejbližší okolí by mělo nadané dítě stimulovat 

v pozitivním smyslu a chápat jeho individuální potřeby. Pozitivní stimulací se 

v tomto případě rozumí: 

výzva к aktivní spolupráci 

kladení otázek a zdůrazňování správné odpovědi 

- dávat dítěti pocit, že věci dobře rozumí 

- projevit radost, když je dítě úspěšné a naopak mu dodat odvahu, když se mu 

nedaří 

- akceptovat dítě takové, jaké je. 

- zdůrazňovat důležitost jeho osoby, nejen pro jeho vynikající výkony 

- podporoval jeho úsilí, která nejsou zaměřená pouze na úspěch 

- povzbuzovat ho, demonstrovat, že přítomnost všech je dobrá a fungující 

- přitahovat ho к speciálním zájmům, otevírat mu i nové a nepoznané. 

Na základě pozorování a zkoumání výchovných postupů rodičů nadaných dětí 

se jeví jako nejdůležitější činitelé ovlivňující vývoj nadaného dítěte tyto: 

emocionální podpora 

- celková akceptace ze strany rodičů 

- tolerantní a demokratické postoje 

soudržnost rodiny 

poskytování větší volnosti. 

( Laznibatová, 2003) 
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Všeobecně je mezi lidmi rozšířen názor, že rodiče mimořádně nadaných dětí 

to mají s výchovou svého dítěte jednodušší. Je chytřejší, učení mu jde lépe, má dobré 

výsledky, tudíž se jeví jako bezproblémové. Tento názor však neodpovídá reálné 

skutečnosti. Zvláště u rodičů, kteří se snaží své mimořádně nadané dítě optimálně 

rozvíjet, by se dalo říci, že platí jeho opak. 

Výchova nadaného dítěte může být velmi náročná jednak z hlediska 

finančního (dítě navštěvuje různé kurzy, zájmové kroužky, účastní se soutěží, touží 

vlastnit odbornou literaturu, časopisy, které se zrovna týkají okruhu jeho zájmu, 

apod.), z hlediska psychické i fyzické aktivity (nadané dítě nemá často potřebu 

dlouhého spánku, neustále pokládá otázky a rádo diskutuje o různých tématech), také 

z hlediska sourozeneckých vztahů, kdy se mezi sourozenci mohou objevit známky 

žárlivosti a v neposlední řadě z hlediska obtížné socializace nadaného ve školním 

prostředí. Vzhledem к těmto skutečnostem je rodičům často doporučováno obrátit se 

na odbornou pomoc psychologů, kteří svými radami mohou rodičům pomoci. 

4.2 Škola a nadané dítě 

Význam školy v rámci vývoje nadaných dětí není vždy pozitivní. Školní 

prostředí vyvolává u mimořádně nadaných dětí často negativní pocity jako jsou nuda, 

nezájem, podceňování, neporozumění, apod.. Škola nesplňuje jejich očekávání, jsou 

zklamané z neadekvátní náročnosti, nutnosti přizpůsobit se a neustále čekat na ostatní. 

Nadaní žáci mají zrychlený vývoj a někteří učitelé se ho snaží zpomalovat, což 

odborníci, zabývající se dlouhodobě touto tématikou, nevidí jako pozitivum, protože 

tento postup působí silně demotivačně. Pro mimořádně nadané dítě je důležité 

akceptující a intelektuálně podporující prostředí, které by mělo stimulovat jeho další 

osobnostní složky. Škola by měla takovým žákům umožnit otevírat se novým 

oblastem, ve kterých předtím nevyvíjeli žádnou iniciativu a měli by v nich získávat 

jistotu a sebevědomí. 

Bohužel je však skutečnost u většiny případů jiná. Nadané dítě není ve třídě 

samo a při dvaceti žácích ve třídě, kdy několik z nich má individuální vzdělávací plán, 
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je velmi obtížné nadané dítě dokonale rozvíjet po všech jeho stránkách a plně 

uspokojovat jeho potřeby. Velkým přínosem v těchto nelehkých situacích je aktivní 

komunikace mezi rodičem a učitelem popř. psychologem. Jedině tak mohou být 

odbourány trvalé obviňování typu - "to je věc školy" nebo naopak "to ať si řeší 

rodiče". 

Pozice školy je v případě nadaného žáka opravdu obtížná, neboť pro takové 

děti jsou nové aktivity již známé, složité není jednoduché, vyučování pro ně ztrácí 

důležitost. Na základě těchto zkušeností pak hrozí to nebezpečí, že se u mimořádně 

nadaného žáka nevyvíjí technika učení a schopnost vyrovnat se s neúspěchem 

(Schlichte a kol., 2001). 

Faktem je, že běžná základní škola není připravená na to, že ji bude pravidelně 

navštěvovat mimořádně nadaný žák, a proto její běžné postupy neuspokojují 

v přiměřené míře potřeby učení se nadaných dětí. Východiskem pro osnovy a 

rámcově vzdělávací program je průměrně nadaný žák, který může vykazovat buď 

lepší nebo horší výkony. Školský systém se snaží zavádět různá opatření v podobě 

individuálně vzdělávacích programů pro žáky, kteří se určitým způsobem od průměru 

odchylují, většinou se však jedná o slabší žáky. Není vzácností, že mimořádně nadané 

dítě, které se od průměru vychyluje opačným směrem, zůstává bez povšimnutí a často 

je mu určena pouze role pomocníka učitele. 

J. Cropley a kol. (1998) zdůrazňuje, že neexistuje postup - ani v teorii ani 

v praxi, který by vyhovoval oběma skupinám - nadaným i průměrným žákům při 

vyučování v rámci jedné třídy (in Laznibatová 2003) a skutečnost je opravdu taková, 

že jen málokterý učitel vynaloží snahu, aby vytvořil ve třídě takové podmínky, které 

by částečné zabezpečily individuální přístup a vhodně rozvíjel schopnosti nadaného 

žáka. 

4.3 Problémy mimořádně nadaných jedinců 

Nepříznivé sociální prostředí může u nadaného jedince zapříčinit vznik 

různých problémů, které bychom mohli rozdělit do tří skupin: 
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• psychologické (odmítání učiva, negativní postoj k učiteli, spolužákům, 

škole, neadekvátní sebepojetí) 

• psychické (emocionální labilita, strach, agresivita) 

• psychosomatické (bolesti hlavy, zvracení) 

4.3.1 Psychologické problémy 

Mezi psychologické problémy, které se mohou u nadaných projevit, patří výše 

zmíněné projevy. U některých nadaných jedinců se vlivem nesprávného sociálního 

působení může objevit i závažnější problém v podobě neadekvátního sebeobrazu. 

Sebepojetí mimořádně nadaného jedince 

V průběhu vývoje si každý člověk formuje názory o sobě a s nimi spjaté 

hodnocení sebe samého. Tvoří si tím názor, jaký by chtěl být - jedincova koncepce 

jeho chování a jednání. Formování koncepce „já" probíhá od raného dětství 

v činnostech a sociální interakci. Sebepojetí ovlivňují různí činitelé jako jsou rodina, 

škola, trávení volného času, sociální vztahy. Vznik nesprávného sebeobrazu pramení 

většinou z pocitů odlišnosti, jinakosti, které vznikají kvůli pokročilým zájmům, 

znalostem a dovednostem nadaných hlavně ve školním prostředí. K. Klement (1996) 

zdůrazňuje, že pokud se nadané dítě nemůže projevit a snaží se své nadání úmyslně 

maskovat průměrností např. z obav nebýt uznávaný, se může stát, že jeho vývoj bude 

probíhat po následující spirále (in Laznibatová 2003): 

• Já jsem 

• Jsem jiný než ostatní - nevím proč (nejistota, rozčarování, zklamání) 

• Chci být jiný než ostatní - nerozumím si s ostatními (nepochopení, odmítání, 

izolovanost) 

• Chci být jiný než ostatní - ale chci se jim zalíbit, chci, aby si mě všimli, chci 

jim imponovat (předvádění, „šaškování", neadekvátní chování, nespokojenost) 

• Jsem jiný než ostatní - ostatní mě vůbec nezajímají (nezájem, strach, odmítání, 

neadekvátní reakce, agresivita, útěky) 
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• Jsem jiný - jsem sám, mám neřešitelný problém. 

Pokud se dítě ocitne v poslední fázi spirály, je nutná psychologická intervence, 

která by zasahovala jak do školního tak i do rodinného prostředí. 

Nadané dítě je velmi citlivé a vnímavé ke svému okolí a jediný způsob, jak 

zabránit vzniku jeho neadekvátního sebeobrazu, je pochopení a podpora jeho 

osobnosti ze strany jeho okolí a soustavně pracovat na jeho pozitivním sebepojetí a to 

sice následujícím způsobem, který navrhuje W. Limontová (1994): 

• formovat emocionální odolnost - učit je snášet porážky, nehroutit se 

z neúspěchů, věřit si; 

• rozvíjet interpersonální schopnosti a komunikaci - učit je kooperaci, otevřeně 

diskutovat, umět poslouchat druhé, rozvíjet empatii a pozitivní soc. postoje; 

• rozvíjet a upevňovat jejich tvořivý potenciál. 

(in Laznibatová, 2003) 

4.3.2 Psychické problémy 

Psychické problémy souvisí s emocionální labilitou, která je u nadaných 

jedinců způsobena hlavně nerovnoměrným vývinem jejich intelektuální a 

emocionální složky osobnosti. Zatímco intelekt je u nadaných ve výrazném 

vývojovém předstihu, projevuje se jejich emocionalita určitou nezralostí. 

Emocionální labilita může mít u nadaných dětí různé projevy, např. může mít podobu 

strachů (něco se přihodí jejich nejbližším, obavy z obtížných životních situací), 

neúměrná lítost, neadekvátní reakce na běžné denní situace, zvýšena představivost, 

stavy úzkosti, deprese, apod. (Schlichte; Hiersemenzel, 2001). 

4.3.3 Psychosomatické problémy 

Podle vědeckých výzkumů není výjimkou, že mimořádně nadaný žák může 

trpět některými psychosomatickými problémy. Jedná se především o 

psychovegetativní či psychomotorické poruchy, jako jsou různé tiky, žaludeční potíže, 

33 



bolesti hlavy, které mohou přecházet v migrény. Mezi mimořádně nadanými dívkami 

byl zjištěn i častý výskyt mentální anorexie. Tyto problémy pramení zejména z pocitů 

nepochopení, které mimořádně nadaný jedinec zažívá takřka celý život, proto je 

důležité, aby mimořádně nadané dítě vyrůstalo v prostředí tolerantních osob, které mu 

dávají pocit důležitosti, potřebnosti a akceptace (Schlichte; Hiersemenzel, 2001). 
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5. INTEGRACE MIMOŘÁDNĚ NADANÉHO ŽÁKA 

Nadaní žáci představují homogenní skupinu žáků z hlediska potřeb ve 

výchově a vzdělávání. Je velmi složité najít nej vhodnější způsob jejich vzdělávání, 

který by všechny jejich potřeby zohledňoval a přitom byl nejefektivnější. Důležitým 

kritériem ve vzdělávání takových žáků je otázka obecného cíle výchovy a vzdělávání. 

Jaké osobnostní složky více podporovat a rozvíjet na úkor ostatních? Je lepší nadané 

děti integrovat nebo separovat? Jak jsem již v předchozích kapitolách předeslala, mají 

nadané děti mnohdy nerovnoměrný osobnostní vývoj, který často vede 

к socializačním problémům. Tento fakt zohledňují všechny varianty vzdělávání 

nadaných, ale každá z jiného úhlu pohledu. Největší rozpor spočívá v tom, zda 

nadanému žákovi prostřednictvím integrovaného vzdělávání poskytnout představu o 

modelu reálného světa nebo mu v případě separace umožnit pohybovat se v prostředí 

ostatních nadaných dětí s podobnými zájmy, které můžou pozitivně ovlivňovat jeho 

sociální vývoj, ale na druhé straně můžou vést к elitářství a tuto představu tak 

neposkytovat. 

5.1 Integrace mimořádně nadaných žáků v běžné škole 

Integrace žáků s mimořádným nadáním v rámci 1 .stupně běžné základní školy 

je v České republice, pomineme-li soukromé školy, jediný způsob vzdělávání 

takových žáků. Tento způsob není ideální, jeho hlavní nevýhody jsou následující: 

1) Dčti mají pocit izolace, cítí se nepochopeni svými vrstevníky. 

2) Učivo běžné základní školy neodpovídá jejich individuální úrovni, zájmům, 

potřebám, což může vést к jejich demotivaci. 

3) Nepřipravenost pedagoga z hlediska identifikace mimořádně nadaného žáka a 

volby správné motivace 

4) Nedostatečné rozvíjení nadaného žáka vlivem vysokého počtu žáků ve třídě. 
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Za nej větší výhodu tohoto způsobu je považována skutečnost, že díky 

integraci získává nadané dítě reálný pohled na svět, učí se komunikovat s ostatními 

dětmi. Chápe, že existují žáci se speciálními potřebami, a tím nedochází к vytváření 

"elitářství". 

5.1.1 Podmínky úspěšné integrace 

K tomu, aby byla integrace nadaného žáka co nejefektivnější, je zapotřebí 

pracovat na odstranění výše zmíněných nevýhod splněním několika podmínek, které 

mohou zajistit úspěšnou integraci. Tyto podmínky se týkají především: 

• učitele; 

• realizace podpůrných programů; 

• individuálního vzdělávacího plánu; 

• materiálního zajištění. 

5.1.1.1 Učitel mimořádně nadaných žáků 

Učitel nadaných dětí, stejně jako dětí průměrných, by měl oplývat vlastnostmi, 

které jsou pro vykonávání učitelské práce nesmírně důležité. Jedná se především o 

odbornost, trpělivost a toleranci. Dalšími nesmírně důležitými charakteristikami by 

měla být schopnost empatie, smysl pro spravedlivost a starostlivost. Tato práce se 

však zabývá mimořádně nadaným žákem, a protože mimořádně nadaný žák potřebuje 

určitá specifická opatření ve výchovně vzdělávacím procesu, je nutné, aby i jeho 

učitel disponoval určitými specifickými vlastnostmi a schopnostmi. 

V minulých letech se otázka mimořádného nadání nějak zvlášť neřešila, ale 

v současnosti je skutečnost jiná a toto téma se stává aktuálním, zvláště z toho důvodu, 

že na nadané děti začíná být pohlíženo jako na jistý potenciál společnosti, který může 

výrazně přispět к rozvoji vědy, kultury a celkovému rozkvětu společnosti. Jak 

odborníci uvádějí, vzdělání je obchod a pro největší zisk je nutná kvalitní investice -
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lim se rozumí, že by se nadané děti měly co nejoptimálněji podporovat (Laznibatová, 

2001). Tato podpora je ovšem možná pouze tehdy, je-li učitel dostatečně způsobilý 

takovou podporu vykonávat. Jaký by měl být tedy učitel nadaných žáků? Takovou 

otázku je velmi těžké zodpovědět, neboť existuje mnoho názorů na dobrého učitele 

pro nadané děti, ale jen málokterý učitel opravdu disponuje takovými vlastnostmi. 

Obecně se však názory odborníků shodují v následujícím: Učitel mimořádně 

nadaných by měl především pomáhat, podněcovat a motivovat (Mönks a kol., 2003). 

Podle Klementa (1996) by měl umět si připustit chybu, podpořit, stáhnout se do 

pozadí, nevytvářet tlak na známkování, poslouchat a vnímat nadané dítě. Dále by měl 

oplývat vlastnostmi jako jsou kreativita, flexibilita, zapálenost, profesionalita a již 

zmíněná odbornost, empatie, tolerance, smysl pro spravedlivost a starostlivost. 

Někteří odborníci, hlavně v USA, uvádějí, že učitel mimořádně nadaného žáka 

by sám měl patřit mezi mimořádně nadané a měl by mu být vlastní partnerský přístup 

(Laznibatová, 2001). 

Slovenská psycholožka J. Laznibatová ve své knize uvádí, že: "Nejdůležitější 

odborné schopnosti a zručnosti, které by učitelé nadaných žáků měli mít, jsou 

zahrnuté ve studiích W. E. Bishopa (1975), K. R. Sheleyho (1979) a D. Šiškové (1975). 

Patří mezi ně: 

1 ) expertní, detailní znalost vyučovaného předmětu, 

2) znalost charakteristik a potřeb nadaných žáků, 

3) perfektní znalost didaktiky - i didaktiky svého oboru, 

4) osvojování si stále nových poznatků ve výuce a vzdělávání". 

Němečtí odborníci zabývající se problematikou výchovy a vzdělávání 

mimořádně nadaných dětí se ujednotili a shrnuli kritéria připravenosti učitele do 

následujícího "desatera": 

1) být informován o fenoménu mimořádného nadání, 

2) dále se jako učitel vzdělávat a informovat, 

3) rozpoznat nadaného žáka, 

4) být schopen vyučovat různými metodami, formami a kombinovat je, 

5) považovat nadané děti za normální dčti, které potřebují právě jako ostatní žáci 

stejnou míru podpory a pozornosti, 
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6) respektovat charakteristiky mimořádně nadaných dětí a rozpoznat jejich typy, 

7) respektovat originální způsoby řešení, 

8) při vyučování nebazírovat na drilových a opakovacích cvičeních, 

9) poskytnout dítěti prostor pracovat vlastním učebním tempem - uspokojovat jeho 

učební potřeby, 

10) poskytovat dítěti možnost zažít ve vyučování úspěch. 

(www.logios.de/hochbegabungJehrer.html.) 

Toto desatero bych ještě doplnila o důležitý partnerský přístup ze strany učitele. 

5.1.1.2 Podpůrné programy 

Dle F. J. Mönkse (2002) existují dvě možnosti podněcování a podpory vysoce 

nadaných žáků v běžné třídě. Je to tzv. urychlování (akcelerace) nebo obohacování 

(enrichment). 

Urychlování 

Pod pojmem urychlování se rozumí rychlé vzdělání, tzn. možnost přeskočení 

několika ročníků či přechod na navazující školu. Psychologové a učitelé se však 

zabývají myšlenkou, je-li takové přeskočení vhodné z hlediska emotivního a 

sociálního vývoje. Případ takového dítěte se musí vždy podrobně prozkoumat a nutná 

je i samozřejmě spolupráce rodičů, učitelů, samotného žáka a pedagogických 

psychologů. 

Urychlování nemusí být pojato jen v rámci přeskočení ročníků nebo 

předčasným vstupem do školy, nýbrž i v tzv. "stlačování učební látky", tzn. žák 

zvládne učební látku určenou na rok za půl roku a učitel pak pro něj vytváří 

nadstavbu učební látky. 

Obohacování 

Obohacování znamená rozšiřování nebo prohlubování učební látky různou 

formou např. v zájmových oblastech - hudba, cizí jazyky, umění, historie, 

prázdninové výukové programy, atd.. V takových případech je však nutné, aby ve 
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škole působili kvalifikovaní učitelé a aby škola disponovala dostatkem materiálů 

к takové výuce. Obohacování se může realizovat různými způsoby, např. : 

vnitřní diferenciací 

každé dítě může být v prostředí třídy určitým způsobem individuálně 

podporováno, způsob a obtížnost úkolů se může diferencovat podle schopností a 

výkonů každého dítěte. 

v n ější diferen ciací 

v rámci jedné základní školy se může mimořádně nadaný žák účastnit 

předmětů vyučovaných v jiných nebo vyšších ročnících. Jako vnější diferenciace je 

chápána i účast nadaného žáka na různých zájmových kroužcích pořádaných základní 

školou (př. šachy, jazyky, sbor, ...) (Böger, 2004). 

mimoškolním obohacováním 

jedná se o možnost navštěvovat různé kurzy, zájmové kroužky, které se 

konají mimo školní prostředí. Mohou být nabízeny soukromými organizacemi nebo 

spolky, které sdružují rodiče a osoby zabývající se problematikou nadaných dětí 

(Böger, 2003). 

5.1.1.3 Materiální zajištění 

Mimořádně nadaný žák, je-li diagnostikován, má nárok na vyučování, jehož 

podmínky jsou zakotveny v individuálně vzdělávacím programu. К úspěšné 

individualizaci v rámci integrace musí být к dispozici podpůrný materiál a podpůrné 

možnosti. Materiál by měl být bohatý, variabilní a hlavně podnětný. Možnosti 

obohacování normální výuky a urychlené probírání učební látky by měly být 

pravidlem, a ne výjimkou (Mönks,Ypenburg, 2002). 

5.1.1.4 Individuální vzdělávací program 

Individuální vzdělávací program by měl být vytvořen přímo pro konkrétního 

nadaného žáka s ohledem na jeho schopnosti a znalosti. „Individuální vzdělávací plán 
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je závazný pracovní materiál sloužící všem, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání 

integrovaného žáka. Vzniká na základě spolupráce mezi učitelem, pracovníkem 

provádějícím reedukci, vedením školy, žákem, jeho rodiči, pracovníkem speciálně -

pedagogického centra" (Zelinková, 2001). Individuální vzdělávací program by měl 

nadanému dítěti umožnit pracovat podle jeho schopností a tempa a měl by ho 

motivovat a aktivovat. Podle Patsche (Patsch at al. 1998) by měl individuální 

vzdělávací program vznikat v následujících krocích: 

1. stanovit současné úrovně znalostí a dovedností dotyčného dítěte; 

2. stanovení ročních cílů; 

3. vymezení speciálního učiva; 

4. určení časového harmonogramu, kritérií a postupy hodnocení. 

(in Dlouhá, 2004) 

5.2 Separace 

Pojmem separace se v případě vzdělávání mimořádně nadaných dětí rozumí 

vzdělávání mimořádně nadaných a obzvlášť motivovaných dětí pohromadě. 

Samozřejmě, že ani tento způsob vzdělávání není ideální. Jeho výhody spočívají 

především v tom, že nadané dčti se navzájem motivují, podněcují a učí se překonávat 

překážky, které odpovídají jejich úrovni, a poznávat své možnosti. Vyučování je 

celkově na vyšší úrovni a probíhá na základě prohlubování nebo rozšiřování 

standardní učební látky. Učební tempo se přizpůsobuje potřebám nadaných žáků. 

Další pozitivum je často viděno v tom, že se žáci necítí ve třídě izolováni, nacházejí 

se v kolektivu spolužáků, kteří mají podobné zájmy, a to může pozitivně ovlivnit 

jejich sociální vývoj. Nezbytnou podmínkou úspěšné separace je však dostatečná 

připravenost učitele. Učitelé, kteří v takových třídách, popř. školách vyučují, by měli 

být speciálně vyškoleni a obeznámeni s problematikou. 

Jiným aspektem, který za určitých podmínek představuje také jistou výhodu v 

separovaném vzdělávání mimořádně nadaných dětí, je, že se tyto dčti díky náročné 
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výuce učí překonávat frustrace a neúspěchy, které ve škole běžně zažívají téměř 

všechny děti. 

Jako argument proti segregační metodě vzdělávání nadaných se nejčastěji 

uvádí fakt, že tato metoda podněcuje vytváření elit a neposkytuje nadaným žákům 

představu o reálném světě. (Ontrup, 2005) 

5.3 Alternativní programy vzdělávání 

Pedagogické koncepce vycházející z wa ř t f ské pedagogiky, montessoriovské 

pedagogiky, pedagogiky jenského plánu, daltonského plánu nebo freinetovské 

pedagogiky jsou u nás vnímány především jako alternativní programy vzdělávání, 

které se projevují snahou zapojit více rodičů do činnosti školy, rozvoje třídních a 

mimoškolních aktivit, flexibilitou seskupování dětí, potlačování hromadné výuky a 

rozbíjením přesné struktury učebních předmětů. Základním principem těchto 

alternativních programů je uspokojit přirozené potřeby jednotlivých žáků a chápat 

dítě jako samostatnou aktivní bytost schopnou samostatně budovat svoji individualitu. 

Pro mimořádně nadané děti představují, podle mého názoru, alternativní programy 

nejvýhodnčjší možnost vzdělávání, neboť nevíce zohledňují všechna úskalí 

vzdělávání a výchovy nadaných. Jako negativum je především viděno to, že 

alternativní školy jsou často soukromé a školné tak do určité míry diskriminuje dčti 

z nižších sociálních vrstev. Dále také jejich poměrně malý počet a s ním související 

dostupnost. 

Otázka, zda nadané žáky vzdělávat v běžných školách nebo zřizovat speciální 

školy či třídy, je velice komplikovaná a domnívám se, že na ní neexistuje 

jednoznačná odpověď. Všechny varianty mají své přednosti i úskalí. Skutečností 

zůstává, že u nás na 1. stupni základní školy je možná pouze varianta integrační. 
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6. NADANÍ ŽÁCI V ČESKÉ REPUBLICE A V OSTATNÍCH 

ZEMÍCH 

O vzdělávání mimořádně nadaných dětí se začalo více diskutovat na začátku 

devadesátých let. Ve srovnání s ostatními západními zeměmi je to poměrně krátká 

doba, ale i tak je v této oblasti evidentní určitý pokrok. 

V současnosti je situace v ČR taková, že neexistuje speciální škola pro nadané 

děti. Problematika mimořádně nadaných dčti se u nás většinou řeší až po ukončení 1. 

stupně ZŠ vstupem na víceleté gymnázium. 

Nadané dčti na 1. stupni jsou u nás integrovány do běžných tříd. V posledních 

letech se ve školském systému realizují opatření, která zohledňují specifické skupiny 

žáků, kteří vyžadují individuální přístup. Mezi takové žáky patří i žáci s mimořádným 

intelektovým nadáním. 

Nový školský zákon (č. 561/2005 Sb.), který se týká vzdělávání nadaných dětí, 

přináší jistá opatření, která znamenají určitý krok kupředu. Co se právního a 

teoretického hlediska týká, byla školským zákonem zavedena tato opatření: 

• bezplatná diagnostika mimořádného nadání pedagogicko-psychologickou 

poradnou, 

• rodič má možnost získat doporučení pro individuálně vzdělávací program, které 

by měly běžné školy respektovat a má stejnou váhu důležitosti jako vyjádření 

psychologa o speciální poruše učení, 

• ředitel školy může mimořádně nadaného žáka přeřadit z nižšího do vyššího 

ročníku bez absolvování předchozího ročníku ... . Podmínkou přeřazení je 

vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student 

nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy (§ 17 školského 

zákona), 

• základními nástroji práce s nadaným žákem je buď obohacování nebo akcelerace. 

Opatření týkající se vzdělávání mimořádně nadaného žáka by měly být 

součástí individuálně vzdělávacího plánu, podle kterého má právo být mimořádně 

nadaný žák vzděláván. Vychází ze závěru psychologického vyšetření, vyjádření 
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zákonného zástupce žáka či zletilého žáka. Je to dokument, který je závazný a měl by 

zajišťovat potřeby mimořádně nadaného žáka. Za zpracování individuálně 

vzdělávacího programu odpovídá ředitel. Individuálně vzdělávací program je 

sestaven školním poradenským zařízením a zástupcem žáka. Individuálně vzdělávací 

program může být doplňován a obměňován a měl by být vypracován po nástupu 

nadaného žáka do školy (nejpozději však do třech měsíců po diagnostice). 

Individuálně vzdělávací program by měl obsahovat: 

• závěry pedagogických vyšetření, typ a rozsah nadání, vzdělávací potřeby 

mimořádně nadaného žáka, 

• časové a obsahové rozvržení učiva, 

• vzdělávací model pro nadaného žáka, pedagogické postupy, způsob zadávání a 

plnění úkolů, způsob klasifikace, úpravy zkoušek, 

• učební pomůcky, materiály, 

• stanovení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, s kterým 

bude škola spolupracovat a který sleduje průběh vzdělávání mimořádně nadaného 

žáka. 

(Fořtíková, 2006) 

6.1 Podpora nadání v České republice 

V České republice neexistují speciální školy pro nadané, které by se 

mimořádně nadaným dětem věnovaly od první třídy. Co se týká výuky mimořádně 

nadaných na prvním stupni, je možné umístit takové dítě do bčžné základní školy 

nebo do základní školy s různým zaměřením, např. rozšířená výuka jazyků, 

matematiky, počítačová výuka, apod. . 

Rodiče nadaných dčtí se v České republice, stejně jako v jiných evropských 

zemích, sdružují v klubech, skupinách. Tato tendence k nám přichází hlavně ze 

západních zemí, kde se touto problematikou odborníci dlouhodobě zabývají. 

Nejznámčjší společností, která působí nejen na našem území, je společnost StaN -

ECHA (Společnost Talentu a Nadání), která se zabývá podporou mimořádně 
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nadaných dětí a jejich rodičů. Česká pobočka mezinárodní společnosti ECHA u nás 

vznikla v devadesátých letech a spolupracuje v oblasti nadání s dalšími zeměmi 

v rámci Evropy. 

Dále u nás existují občanská sdružení Centrum nadání a Mensa České 

republiky, která se snaží svou různorodou činností rovněž podporovat mimořádně 

nadané jedince. 

6.2 Podpora nadání v Německu 

Německo se skládá z šestnácti spolkových zemí, kde každá má svůj systém 

vzdělávání. V každé spolkové zemi existuje vedoucí linie, která zajišťuje flexibilitu 

školního systému přes opatření jako je předčasný vstup do školy, přeskočení ročníku 

či účast mimořádně nadaných žáků na předmětech vyučovaných ve vyšších ročnících. 

Další podpůrné opatření mimořádně nadaných žáků spočívá v tzv. extra - kurikulární 

učební látce, která se pak hodnotí v rámci jedné školy prostřednictvím různých 

soutěží. Jinou formu podpory představuje školní psycholog, který funguje jako 

pomocník a rádce ve vzdělávání dětí se speciálními potřebami. 

Podpůrná opatření se realizují i v mimoškolní oblasti, jedná se především o 

letní tábory a kurzy, týkající se nejrůznčjších témat, které prohlubují vědomosti a 

dovednosti nadaných žáků. 

Problematikou mimořádného nadání a jeho podporou se podrobněji zabývají 

psychologické instituty univerzit ve městech: Rostock, Marburg, München, Münster, 

Erfurt a Ulm. 

Rodiče nadaných dětí se při nesnázích mohou obrátit na Společnost pro 

mimořádně nadané děti (Deutschegeselschaft für das hochbegabte Kind e.V.), která 

zajišťuje regionální poradenství, pořádá přednášky a semináře, sdružuje osoby, 

kterých se tato tématika týká. 

Problematickými aspekty ve výchově a vzdělávání mimořádně nadaných dětí 

jsou: 
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• nedostatečná informovanost v oblasti mimořádného nadání a jeho podpory 

v základním vzdělání učitelů; 

• nepřipravenost učitelů; 

• nejednotná politika vzdělávání (16 spolkových zemí); 

• nejednotnost a rozdílnost identifikačních metod. 

Jako řešení, vedoucí к úspěšné realizaci kvalitní podpory nadaných dčtí 

v rámci I.stupně ZŠ, je viděna především účast vyškolených pedagogů mezinárodní 

společností ECHA na výchovně vzdělávacím procesu. Dále nutnost spolupráce a 

výměny zkušeností mezi školami jak ve Spolkové republice Německo, tak v rámci 

zemí Evropské unie (Monks; Peters; Pfliiger, 2003). 

6.3 Podpora nadání v ostatních zemích 

Každá země pohlíží na mimořádně nadané dítě jinak. Evropské země se 

vesměs jednotí v pohledu na takové dítě v tom, že kladou důraz především na 

intelektovou složku osobnosti, která je oproti jiným nadprůměrně rozvinutá. V USA 

je pohled na n a d a n é h o jedince více komplexní. Mimořádně nadaný jedinec je podle 

amerického pohledu nadaný ve všech složkách jeho osobnosti (pohyb, jazykové 

schopnosti, oblast logického myšlení, atd.) 

Podpora nadání má v zahraničí hlavně v západních zemí Evropy dlouholetou 

tradici. V polovině 70. let vznikla Mezinárodní asociace pro nadané děti, která více 

otevřela tématiku mimořádně nadaných západním zemím. Faktem je, že každá země 

řeší problematiku mimořádně nadaných dčtí jiným způsobem, který se odvíjí od 

různých přístupů к tomuto fenoménu, avšak jistou jednotu můžeme vysledovat v: 

• existenci nejrůznčjších nadací, společností, organizací, které se snaží mezi sebou 

spolupracovat, např. Společnost ECHA - Europien Council for High Ability, která 

sídlí v Holandsku. Tato společnost pracuje v rámci celé Evropy, pořádá 

mezinárodní konference, semináře a poskytuje postgraduální vzdělávání 

pedagogů. V roce 1995 získala status poradce Rady Evropy; 
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• různých center a sdružení pro nadané děti a jejich rodiče, která se snaží pomáhat a 

řešit různé otázky týkající se výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných dětí; 

• existenci různých edukačních programů, které se mohou realizovat při vzdělávání 

a výchově nadaných. 

(Schmiedová, 2000) 

Domnívám se, že pro další pozitivní vývoj v této oblasti je nutná intenzivní 

spolupráce na mezinárodní úrovni založená především na výměně zkušeností a dále 

přístupnost a otevřenost novým trendům. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

7. CÍLE, METODY A ORGANIZACE VÝZKUMU 

Cílem výzkumu mé diplomové práce bylo zjistit jaké jsou vývojové tendence 

osobnosti nadaného žáka. Zaměřila jsem se především na vývoj jeho sebepojetí, jak 

bylo ovlivňováno rozhodnutím o vzdělávacích postupech v rodině a ve škole, jaký 

vliv měla spolupráce rodiny se školou a sociální vztahy v rodinném a školním 

prostředí. Dále také na zmapování významných oblastí péče o nadané v integraci jako 

podkladu pro vypracování individuálního vzdělávacího plánu, posouzení zkušeností a 

záměrů týkajících se nadaných žáků v kasuistikách jako obecnějších námětů к tvorbě 

školního vzdělávacího programu. Dalším cílem výzkumu bylo srovnání péče o 

nadané v Německu a u nás. Pro výzkum byly použity tři metody. Pozorování 

nadaného žáka, rozhovor s rodiči nadaného žáka a dotazník pro odborníky v oblasti 

výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných dětí. Metody pozorování a rozhovoru 

byly podkladem pro následné zpracování dvou kasuistik. Tyto dvě metody jsou 

к tomuto účelu nejvhodnější. Rozhovory s rodiči jsem vedla za účelem zjištění 

výchovného stylu v rodině. Metodu dotazníku jsem zvolila pro zjištění aktuální 

situace v oblasti péče o nadané v České republice a v Německu. Metodu dotazníku 

jsem zvolila proto, aby měly dotazované osoby dostatek prostoru a času na své 

výpovědi, a také pro následné snadnější vyhodnocení odpovědí obou expertů. 

Pro zpracování kasuistik jsem si vybrala mimořádně nadaného žáka Karla, 

který navštěvoval I. stupeň základní školy v letech 1984 - 1988 na 3. Základní škole 

Na Příkopech v Chomutově. Jedná se osobu, s kterou jsem v příbuzenském vztahu 

(bratr). Druhá kasuistika popisuje mimořádně nadaného žáka, který žije ve stejném 

regionu. Radek je mimořádně nadaný chlapec, kterému na základě vyšetření 

z pedagogicko - psychologické poradny bylo umožněno předčasně nastoupit do školy. 

Radka jsem kontaktovala na doporučení PhDr. Evy Vondrákové, která je předsedkyní 
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společnosti StaN - ECHA. Radek je nyní žákem 6. ročníku 4. Základní školy 

v Jirkově. 

Následující kasuistiky byly vypracované na základě pozorování nadaného 

žáka a rozhovorů s rodiči. Dalšími podklady byly zpráva z vyšetření pedagogicko -

psychologické poradny, vysvědčení a školní i mimoškolní práce ( výpisky, sešity, 

písemné práce, ...) 

Vzhledem k tomu. že jsem s jedním z popisovaných případů v sourozeneckém 

vztahu, bylo pozorování velmi intenzivní a dlouhodobé, proto je tedy možné, že se 

v kasuistice mohou objevit i subjektivní tendence. Pro dosažení co největší 

objektivity jsem se proto rozhodla uvést i sebereflexi svého bratra. 

V případě Radka se nejednalo o pozorování dlouhodobé. S Radkem jsem 

strávila dva dny o prázdninách, kdy jsem docházela do rodiny. 

Rozhovory s rodiči proběhly za účelem seznámení se s vývojem chlapců, 

s projevy jejich nadání, se sociálními vztahy v rodině a ve škole. Zaměřila jsem se i 

na výchovný styl v jednotlivých rodinách. Dále mě zajímaly mimoškolní aktivity 

nadaných a jejich reakce na školu a na způsob vyučování. Rozhovor jsem vedla 

s matkou Radka a s oběma Karlovými rodiči. Všechny zmíněné osoby byly velmi 

vstřícné a ochotně odpovídaly na otázky. Jednalo se o formální rozhovor, jehož 

průběh byl zaznamenán na diktafon a následně zpracován do písemné podoby, která 

je součástí praktické části diplomové práce. 

Dotazník pro odborníky v oblasti péče o mimořádně nadané jsem vytvořila za 

účelem získání informací o situaci výchovy a vzdělávání nadaných v České republice 

a v Německu. Dotazník se skládá z jedenácti otevřených otázek, určených к volné 

výpovědi. Cílem bylo zjistit aktuální situaci z hlediska výchovy, vzdělávání a 

podpory mimořádně nadaných v uvedených dvou zemích. Dotazník byl určen dvěma 

odborníkům ze zmiňovaných zemí, PhDr. Evě Vondrákové a Bettině Zydatiß. 

PhDr. Eva Vondráková pracuje jako psycholožka, má dlouholetou praxi v 

pedagogicko-psychologickém poradenství a školní psychologii. Je předsedkyní 

Společnosti pro talent a nadání a pracuje jako Národní korespondent ECHA 

(European Council for High Ability, its study and development) pro Českou 
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republiku a Slovensko, je spoluzakladatelka československé (nyní české a slovenské) 

pobočky ECHA a spoluautorka projektu „Mensa" gymnázia. Eva Vondráková 

pracovala také jako organizátorka Klubu bystrých a zvídavých dětí (1989-91), vede 

Klub rodičů nadaných dětí (od r. 1993) a odborné semináře STaN-ECHA. 

Bettina Zydatiß vystudovala učitelství angličtiny a tělesné výchovy pro střední 

školy na Freie Universität v Berlíně. Po ukončení studia pracovala jako učitelka na 

gymnáziu v Berlíně. Několik let také vyučovala na Freie Universität didaktiku 

angličtiny. Od roku 1990 se intenzivně věnuje problematice vzdělávání mimořádně 

nadaných dětí a pracuje pro Německou společnost pro mimořádně nadané dítě 

(Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind). Vede odborné semináře, pořádá 

přednášky a poskytuje pedagogicko - psychologické poradenství v této oblasti. 

49 



8. VÝSLEDKY VÝZKUMU 

8.1 Kasuistika č.l 

Karel 

První tři měsíce, kdy byla matka těhotná, prožívala stavy úzkosti a nejistoty. 

Její životní situace byla nestálá, spojena s obavami o vytvoření harmonického 

prostředí pro čekající dítě. Situace se ale během dalších měsíců stabilizovala a 

těhotenství zakončené narozením dítěte probíhalo bez větších problémů. 

V prvních třech letech života si matka u dítěte nevšímala výrazných odlišností, 

teprve při nástupu do mateřské školy si začala všímat jeho chování. Kája si 

nerozuměl s dětmi, které byly společně s ním v oddělení. Byl nejraději sám a 

kolektivním hrám se vyhýbal. Nejčastěji se zaměstnával tím, že si prohlížel časopis 

nebo knížku, kterou si nosil z domova. V mateřské škole se cítil nešťastný a osamělý. 

To, že musel chodit do mateřské školy bral jako povinnost a nutnost tuto povinnost 

plnit. 

Kolem třetího roku se začalo Kájovo nadání projevovat. Byl velice zvídavý a 

soustředěný, nikdy mu nestačila jednoduchá odpověď. Otec vzpomíná, že se Karel 

dovedl na činnost tak soustředit, že ani nereagoval, když jej někdo volal. Raději se 

pohyboval mezi dospělými. Velmi silně byl poután na matku, která s ním trávila 

nejvíce času. 

Když byly Kájovi čtyři roky, ptal se otce, jak se vyslovují písmena v novinách. 

Rychle si písmena zapamatoval a začal číst a psát (tiskace) ještě než nastoupil do 

školy (cca. mezi 4. a 5. rokem života) (viz příloha č.l). Zajímavé je, že tato situace se 

v rodině již jednou vyskytla, a sice u babičky Karla, která se sama naučila číst ještě 

než nastoupila do školy. 

Vzhledem k tomu, že matka nastoupila na druhou mateřskou dovolenou, 

přestal Kája chodit do mateřské školy a zůstal doma až do nástupu na základní školu. 

Styk s ostatními dětmi se realizoval na dětském hřišti, kam si zřídkakdy chodil hrát. 

Kája měl v předškolním období pouze jednoho kamaráda, s kterým si hrál zvláštním 
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způsobem. Míša si stavěl ze stavebnice merkur a Kája si prohlížel časopisy nebo si 

něco vypisoval, dohromady si však nikdy nehráli. 

Když Kája nastoupil na základní školu, bylo pro něj jediné novum naučit se 

psát psace. Tuto dovednost však zvládl velmi rychle, a začal se ve škole nudit. Paní 

učitelka si toho všimla, a tak začala Kájovi dávat nadstandardní úkoly, které měly 

obohacovat jeho výuku. V podstatě se však jednalo pouze o to, že k dané látce dostal 

jen nějakou úlohu navíc - pokračoval v knize dál. Kája byl vždy bezproblémový žák, 

tichý, mírný, poslušný a bojácný, proto, mu bylo povoleno si číst, když byl s prací 

hotov dříve než ostatní. 

Nepříjemné chvíle pro Karla představovaly školy v přírodě, kam pravidelně 

odjížděly všechny základní školy ze severočeského regionu. Třítýdenní pobyty mimo 

domov ve společnosti spolužáků pro něj nebyly jednoduché. Nebylo výjimkou, že po 

dobu celého pobytu psal domů dopisy, ve kterých vyjadřoval svůj stesk a úzkost (viz 

příloha č. 2) 

Ve druhé třídě se paní učitelka divila, když se Kája podepisoval a psal 

azbukou. 

"Měli jsme tenkrát doma ruskou televizi, která se rozbila. Když jsem si chtěla 

přečíst manuál к televizi, vyndala jsem ruský slovník, abych si přeložila neznámá 

slova. Slovník se pak na pár dní ztratil. Po rozhovoru s paní učitelkou jsem našla 

slovník и Karla v šuplíku" (výpověď matky). 

Káju zajímaly různé cizí jazyky, sám si vytvářel slovníky a přehledné tabulky, 

ve kterých srovnával jednotlivá písma a abecedy (viz příloha č. 3). 

Ve druhé třídě navrhla učitelka přestup na jazykovou školu. 

„Hodně jsem o tom přemýšlela, zdálo se mi, že by si tam mohl více rozumět se 

svými vrstevníky, kteří by mohli mít podobné zájmy. Navíc bylo učivo náročnější, a 

tak by se tam nemusel nudit. Na druhé straně Kája neměl rád změny, navíc byl 

hubený, droboučký a hodinové dojíždění na jazykovou školu by pro něj představovalo 

určitou zátěž. Také jsem si byla vědoma toho, že mu nevyhovuje frontální způsob 

výuky, a tak jsem přestup na jazykovou školu zamítla. Situaci jsem vyřešila tak, že 

jsem mu našla soukromého učitele na jazyky. Učitelka byla Němka, která plynně 

hovořila česky a anglicky. Na hodinách byl sám, takže se věnovala pouze jemu. Kája 

byl spokojený a docházel к ní až. do osmnácti let" (výpověď matky). 
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Ve čtvrté třídě byl opět vznesen návrh ze strany učitelů, aby Kája přešel na 

základní školu s rozšířenou výukou matematiky. Přestup se opět neuskutečnil - Kája 

nechtěl měnit třídní kolektiv, na který byl už zvyklý. 

V šesté třídě proběhla na ZS porada o tom, že by měl Kája přeskočit sedmou 

třídu a nastoupit rovnou do třídy osmé. Základní škola na poradu matku nepozvala a o 

přestupu se diskutovalo bez ní. Učitelé chemie byli zásadně proti vynechání sedmé 

třídy. Tento ročník se jim zdál stěžejní a velmi náročný v tom smyslu, že se v něm 

začíná s výukou chemie a látka je náročná. 

„Osobně jsem byla ale jiného názoru, domnívala jsem se, že by to pro Káju 

nebyl žádný problém dohnat látku. Nebyla jsem ale ambiciózní matka a koneckonců 

škola učinila své rozhodnutí beze mě" (výpověď matky). 

Na gymnáziu se už Karel cítil lépe, našel si přátele, kteří měli podobné zájmy 

jako on. Učivo mu nikdy nečinilo problémy, měl vždy samé jedničky, aniž by se 

doma připravoval. Všechno si pamatoval a pochopil v hodině, někdy už i probíranou 

látku znal. Úspěšně se účastnil školních olympiád a soutěží, které se týkaly 

matematiky a biologie (získal první místo v celostátním kole biologické olympiády). 

Jediné, co mu nešlo byl tělocvik. Měl nekoordinované pohyby a některé cviky se bál 

provést. 

Na gymnáziu se jeho zájmy vyhranily, po maturitě začal studovat biologii na 

Přírodovědecké fakultě a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd. Nyní pracuje 

jako entomolog v Agentuře ochrany přírody České republiky. 

Co se týče sociálních vztahů si Karel vždy vystačil sám. Nikdy nepociťoval 

potřebu družit se se svými vrstevníky. Dodnes má asi jen tři přátele a jeho manželka 

je o několik let starší. 

Můj pohled: 

Kája mi vždy přišel trochu jiný než ostatní chlapci v jeho věku, s kterými jsem 

přišla do styku. Byl velmi uzavřený, neměl zájem hrát si s ostatními dětmi venku, 

přišlo mu to jako ztráta času. Často jsme bývali sami doma a Kája měl za úkol se o 

mě starat a hlídat mě. Vždy pro mě vymýšlel stejnou aktivitu, kterou se zabýval on. 

Odpoledne jsme spolu trávili ve studovně, kam chodili studenti nebo dospělí. Tato 
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odpoledne pro mě představovala muka, nudu a nekonečné obkreslování obrázků, 

protože číst v odborných knihách mě nebavilo a navíc mé čtenářské schopnosti 

nebyly na takové úrovni. Pro mého bratra to byla ta nejoblíbenější činnost. Když jsem 

Káju přemluvila, aby si se mnou zahrál "normálně", vymyslel vždy netradiční a 

velice zábavnou hru, která vycházela z knihy, kterou právě četl. Hry se týkaly např. 

života hmyzu, mimozemských civilizací, aj.. 

Můj vztah к němu byl vždy kladný a plný obdivu. Byla jsem pyšná na to, 

když paní učitelky na základní škole bratra chválily před mými spolužáky. Zároveň 

mi bylo nepříjemné slyšet, že nejsem tak chytrá jako on. Vzhledem k tomu, že jsem 

Káju následovala a navštěvovala stejné školy (ZS, gymnázium, soukromý učitel), 

slýchala jsem toto přirovnání velice často. Postoj rodičů byl ale jiný, nikdy nás 

nesrovnávali a naopak vyzdvihovali naše silné stránky. V prostředí mé rodiny jsem 

nikdy neměla pocit horšího, méně šikovného dítěte. 

Naše zájmy se vždy podstatně lišily. Káju už od raného dětství zajímala 

astronomie (viz příloha č. 4), jazyky, entomologie (viz příloha č. 5), heraldika (viz 

příloha č. 6) a numismatika. Neměl rád sport a hru na flétnu. 

Jednou mi Kájova bývalá učitelka sdělila, že učitelé na druhém stupni (zvláště 

pak biologie a dějepisu) neradi učili ve třídě, kterou Kája navštěvoval, neboť se 

obávali toho, že jim bude pokládat otázky, na které nebudou znát odpověď, nebo je 

dokonce opravovat. 

Už od dětství jsem vnímala jeho chování к ostatním lidem, často si o nich 

myslel, že jsou hloupí a někdy je tak i označoval. К jakékoliv nevědomosti ze strany 

okolí byl velmi netolerantní a nedokázal se vcítit do problémů druhých. Neznalosti 

mé nebo mých rodičů však omlouval a rád doplnil, působil jako rádce. Své 

pochybnosti, případné nedostatky ihned odstraňoval a dostudoval. 

8.2 Sebereflexe 

Na rozdíl od uvedených rozhovorů postavených na ucelené a relativně pevné 

struktuře otázek bude níže rozvíjená sebereflexe jen spíše útržkovitým sledem 
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myšlenek, částečně, snad kvůli systematické povaze alespoň vázaným na časovou osu 

s jistými reakcemi na detaily zmíněné v kasuistice. 

Sám sebe si uvědomuji až od těsně předškolního věku, spolu s detaily z 

bližšího rodinného okolí. Z jeslí a mateřské školy (kam jsem chodil pouze do 

nejvyššího oddělení) si vybavuji jistý pocit osamění a smutku, zcela logicky má 

vazba na matku byla docela silná, a to, že jsem měl možnost první dva roky školky 

opět být s ní doma, takovou vazbu ještě upevnilo. Z MŠ si vzpomínám na pro mě 

dodnes obtížně pochopitelné povinné spaní a drobné konflikty s některými jednotlivci 

(ovšem stejně jako později v mém životě nikdy konflikty otevřené, ale spíše mnou 

vnitřně prožívané jako jisté pocity nespravedlnosti na mé osobě páchané). 

Ve školce mi předškolní příprava připadala vyloženě směšná - drobná 

vzpomínka na magnetickou tabuli a poznávání modrých trojúhelníků od modrých 

čtverců v době, kdy jsem sám četl titulky novin, ukazuje, že z tohoto hlediska mě 

školka toho tolik nenaučila (ten Fulghumovský soubor znalostí jsem stejně nabyl 

především doma). 

Schopnost číst již v předškolním věku rovněž vedla k tomu, že krom psané 

formy mi první rok školy mnoho nového nepřinesl. Diskutabilní je rovněž uvádění 

rodičovských dojmů o jisté nadstavbě pro mne ze strany učitelů, zábavu jsem si byl 

schopen nalézt sám a již záhy si mne získaly obory, které se mne drží doposud -

biologie, historie, pomocné vědy historické, popř. astronomie apod. Pamatuji si 

výrobu celých encyklopedií v astronomii, biologii, heraldice, řadu rozpracovaných 

kartoték, které zůstaly až na jedinou (sic pozdější, avšak dosud užívanou) 

fragmentámími. Druhá třída byla na zlomové okamžiky bohatá - prvně jsem byl ve 

studovně chomutovské knihovny (ovšem nikoli v dětském oddělení, do toho jsem 

zavítal až mnohem později, a to hlavně z důvodů snadnější dostupnosti řady titulů a 

benevolentnější doby na výpůjčky - ale až tak cca v 5. třídě). Odpoledne strávená ve 

studovně pak byla běžnou součástí až do prepubertálního věku. Do studovny mne 

tehdy zavedl můj děda, který byl skutečně pro mne velkým rádcem (kupodivu na 

rozdíl ode mne nechodil tam příliš často). Druhým krokem byl počátek mých studií 

zprvu německého (od 4. třídy pak i anglického) jazyka u soukromé učitelky. V obou 

případech byla situace obdobná - dotčené osoby (Frau Krátká či knihovník-studovník 

zprvu pochybovačně hleděli na malého žáčka vstupujícího do hájemství dospělých 
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osob - záhy se však jejich vztah obrátil, v případě učitelky jsem se stal jedním z 

oblíbenců (dodnes si považuji darovaného Volks-Brockhausu) a v případě studovny 

jsem se stal takřka ironickým maskotem zřídka navštěvovaného oddělení. 

Další zájmovou činností ze školních let - byla má dnes spíše jen úsměvná 

účast na lekcích zobcové flétny - kupodivu dostala přednost před výtvarným oborem, 

ke kterému jsem měl mnohem větší předpoklady. Sám si však pamatuji mou tehdejší 

motivaci - jak známo být hudebníkem je poměrně příjemná možnost vojenské 

prezenční služby, na kterou se těší málokterý chlapec, N.B. mně obdobné povahy. 

O přestupech a změnách v mých školních letech se jednalo celkem třikrát - o 

přestupu na jazykovou školu (cca ve třetí třídě), o přestupu na matematickou školu (v 

5. třídě) a o přeskočení sedmého ročníku. V zásadě se však vždy jednalo o mou 

nechuť opustit kolektiv, v němž jsem byl již nějak, sice neobvykle, ale zařazen (v 

případě prvých dvou šlo o zcela iracionální obavu - neboť se samozřejmě tvořily 

kolektivy nové), v případě posledním si myslím, že se jednalo o nabídku příliš pozdní. 

Zmíněná obava z chemie nebyla učitelů, ta byla spíše pouze moje (a opět zpětně 

pohlédnuto dosti zbytečná) - ta navíc byla rozšířena o poznámku o zkráceném dětství 

- od rodinné známé - učitelky (opět zcela scestné). Leč nakonec není třeba brečet nad 

rozlitým mlékem - s vrstevníky z matematické a jazykové školy jsem se setkal 

nakonec v jedné třídě na gymnáziu a leckdy je v matematice i jazycích předčil; na 

vysoké škole se pak stírají i veškeré posuny časové. 

Především však za svůj intelektuální vývoj můžu vděčit příznivému prostředí 

- rodiče byli velmi vstřícní, pokoušeli se mě všestranně v mezích možností 

podporovat a stimulovat; děd - učitel mě často nasměroval do dalších zajímavých 

oblastí vědění i prostoru; mezerovitou domácí knihovnu (viz příloha č. 7) jsem si 

nahrazoval návštěvami studovny; jazykové znalosti se zvyšovaly soukromými 

hodinami; a měl jsem relativní štěstí na rozumné učitele. 
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8.3 Rozhovor s rodiči 

Rozhovor č. 1 

Matka, povolání : zubní laborantka 

• Jaká byla tvoje reakce, když. donesl Kája špatnou známku ? 

Snad se to ani nikdy nestalo, že by Kája donesl špatnou známku. Jeho domácí úkoly 

jsem pouze podepisovala, protože jsem věděla, že jsou v pořádku. Bylo to pro mě 

svým způsobem pohodlné. 

• Jak bys reagovala, kdyby ji dostal? 

Připadá mi to naprosto normální, že děti ve škole občas dostanou špatnou známku. 

Sama jsem ji také několikrát dostala. Neuznávám fyzické tresty, nikdy jsem za 

neúspěchy své děti netrestala. 

• Myslíš si, že lokalita, ve které jsme bydleli, ovlivnila rozvoj jeho nadání? 

Určité výhody to samozřejmě mělo, velké město mu nabízelo více možností jak trávit 

volný čas. Kája chodil rád do knihovny, studovny a muzea. Často také jezdil 

s dědečkem do Prahy a už od dětství si přál v Praze bydlet. 

• Byla jsi spokojená s přístupem učitelů na ZŠ? 

Vcelku ano. V mezích možností se učitelé snažili dávat mu nadstandardní úkoly, aby 

se Kája nenudil. Byla jsem si vědoma toho, že mu to nestačí, proto jsem pro něj 

hledala i jiné aktivity. Bylo mi jasné, že při počtu třiceti dětí ve třídě, se mu učitel 

nemůže individuálně věnovat. 

• Když byl diagnostikován jako talentované dítě, obeznámila jsi s tím učitele? 

Nebyla jsem překvapená, věděla jsem to. Učitelé to sami poznali a vždy jsme se 

snažili spolupracovat. Káju jsem brala jako normálního chlapce, který má jen odlišné 

zájmy. 

• Svěřoval se ti se svými pocity? 

Ne vždy. Je introvert. 

• Jak si jeho nadání podporovala ? 

Nadání jsme podporovali nejen my, rodiče, ale i můj otec, který byl renesanční 

člověk a Kájovi se velmi věnoval. Než odešel do důchodu, působil jako učitel na 

gymnáziu. Díky dědečkovi měl možnost navštěvovat místa, kam by se sám nedostal 
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např. Numismatická společnost, Klementinum, návštěvy různých muzei, atd.. Kája 

vždycky toužil po individuální výuce, proto jsem mu našla soukromého učitele na 

jazyky. 

• Jak jsi řešila jeho sociální vztahy s vrstevníky ? 

Snažila jsem se ho nakontaktovat na mírnější děti, které jsem znala z okolí. Násilí a 

agresivita mu byla cizí. Byl samotář, neměl mnoho kamarádů. 

• Když. mu nějaká činnost nešla, nutila si ho do ni? 

Nešel mu sport a hra na flétnu. V hudební teorii byl nejlepší ze třídy, ale při hře mu 

chyběl rytmus. Po půldruhém roce jsem ho odhlásila. 

• Jak trávil volný čas? 

Vypisováním informací z knih, doma nebo ve studovně. Pamatuji si, že jsem mu 

několikrát říkala, aby šel na chvilku ven, pokaždé mi odpověděl: „Co bych tam 

dělal?" Rád si vytvářel kartotéky, byly to stovky kartiček z oboru, který ho právě 

zajímal např. heraldika, biologie, numismatika, filatelie, biologie, astronomie. Později, 

někdy na druhém stupni, se začal věnovat entomologii, kterou nakonec i vystudoval. 

• Zdálo se ti někdy, že by byl ve třídě izolován? 

Někdy ano, hlavně v družině, velmi se tam nudil. Spolužáci ho ale uznávali, pamatuji 

se, že mu říkali "Profesor". 

• S kým ( z dospělých) trávil většinu volného času? 

S námi oběma (otec, matka) a s dědečkem. 

• Mluvila jsi o Kájovi jako o nadaném dítěti, používala jsi tento termín? 

Ano, ale nepovažovala jsem nikdy za nutné o tom neustále mluvit. Jeho 

vystupováním to snad každému došlo. 

• Jak snášel odloučení od rodiny ? 

Těžko, bylo mu smutno. Poznala jsem to z pohledů, co mi psal ze škol v přírodě. 

Vždycky mi z toho bylo úzko, v dopise byla i připomínka od paní učitelky (viz 

příloha č. 2). Snažila jsem se si o tom s Kájou promluvit, vysvětlit mu, že každý 

někdy někam musí odjet, ale že pak se vžycky vrátí. Pochopil to a od té doby si už 

nikdy nestěžoval, i když pocity měl jistě pořád stejné. Chápala jsem to tak, že mě 

nechce zklamat. 

• Jaké byly jeho vyjadřovací schopnosti ? 
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Měl velkou slovní zásobu, hodně četl. Už v dětství se vyjadřoval jako dospělý člověk, 

používal správně cizí slova. 

• Všimla sis náznaků sourozenecké žárlivosti? 

Ne, Kája byl na svou sestru hodný, byl mírný a ona byla v pozici jeho ochraňovatelky, 

ačkoli je o čtyři roky mladší. Nikdy jsem je nepřistihla, že by na sebe byli zlí. 

• Přemýšlela jsi jak jeho nadání dál rozvíjet? 

Samozřejmě, byla jsem tolerantní a respektovala jeho zájmy. Snažila jsem se mu 

kupovat knihy, časopisy a dál jeho zájmy podporovat. V mezích ekonomických 

možností jsme mu umožnili získat dobré vzdělání. 

• Jaké bylo jeho sebevědomí? 

Když byl malý, myslela jsem si, že mu sebevědomí chybí, ale zřejmě to tak nebylo. 

Učitelé i psycholog tvrdili, že má "zdravé sebevědomí". Dnes už o jeho sebevědomí 

nepochybuji. 

• Zaregistrovala jsi někdy negativní reakci na jeho chování? 

Nejsem si vědoma toho, že by někteří vrstevníci na jeho chování negativně reagovali. 

Jen vychovatelka ve školní družině upozorňovala ostatní děti na jeho "jinakost". Před 

třídou si mi stěžovala na to, že se Kája nechce zařadit do kolektivu. Tenkrát jsem jí 

musela důrazně upozornit, že si nepřeji, aby si na Káju stěžovala před ostatními dětmi. 

• Zakazovala si někdy jeho zájmy? 

Ne, neměla jsem důvod. 

• Registrovala jsi někdy známky žárlivosti a závisti и jeho vrstevníků? 

Ne. 

• Měl problémy navazovat kontakty? 

Ano. Raději se pohyboval ve společnosti starších. 

• S kým si nejčastěji hrál? 

Kája si moc nehrál, opravdu si pohrát - jsem ho viděla jen se svou mladší sestrou. 

Rozhovor č. 2 

Otec, povolání: technik 

• Jak jsi reagoval na špatnou známku? 

Žádné špatné známky neměl. Nejsem si vědom toho, že by někdy dostal pětku. 
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• Byl jsi spokojen s přístupem učitelů na ZŠ? 

Byl jsem často dlouho v práci, o přístupu mě informovala moje žena. Nedá se říci, že 

bych byl nespokojen. Neustále jsme řešili, že se Kája ve škole nudí, byli jsme tak 

trochu zklamaní, že nevyšlo přeskočení ročníku. Ne z prestiže, ale kvůli tomu, že se 

ve škole nudil. 

• Všiml sis jeho nadání, jak si ho dál rozvíjel? 

Všiml jsem si toho. Ve třech letech už začínal číst. V novinách jsem mu ukazoval 

písmena a k nim říkal slova, která ukazovaným písmenem začínala, po krátké době 

začal číst sám. Při vyslovování písmen mu ale dělalo problémy písmeno ř a k. Na 

logopedii jsme ale nechodili, naučil jsem ho to sám na slovech dřízhal, dřík, aj.. 

• Jaká byla tvá reakce, když. byl diagnostikován jako nadprůměrně nadaný? 

Nedělal jsem z toho nějaké ukvapené závěry, řekl jsem si, že všechno ukáže čas. 

Nikdy jsme ho nevychvalovali, spíše okolí. 

• Svěřoval se ti? 

Ne. Diskutovali jsme o různých tématech, co ho právě zajímalo. 

• Jak jsi jeho nadání podporoval, když byl malý? 

Káju hračky až tak moc nezajímali, měl rád kancelářské potřeby, tak jsem mu je 

kupoval. Dále jsme spolu listovali v technických knihách např. Velký atlas dopravy. 

Kája si zapamatoval názvy lodí a automobilů, a když jsme knihu otevřeli po půl roce, 

všechny názvy mi zopakoval. Později jsem poznal, že není technicky zaměřen, 

rozuměl tomu, ale nebyl to jeho prioritní zájem. 

• Jak jsi reagoval na to, že v dětství neměl mnoho přátel? 

Myslel jsem si, že by měl bohatší dětství, kdyby chodil s kamarády ven. Chtěl jsem, 

aby si prožil nějakou lumpárnu. Měl jsem pocit, jakoby se o něco ochuzoval. Později 

jsem si uvědomil, že vlastně nemůže najít "spřízněnou duši" v jeho věku. Pamatuji se, 

že děti našich přátel ho na dovolené přemlouvali, aby si s nimi šel hrát - nechtěl, byl 

vzteklý a měl potřebu dělat si svoji práci. 

• Jak trávil svůj volný čas? 

Psaním ve studovně, kam bral i svou sestru, která se tam nudila. 

• Trestal jsi ho? 

Ne. 
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• Registroval jsi někdy negativní reakci na jeho chování? 

Ne přímo. Věděl jsem, že má v kolektivu těžkou pozici. Někdy mi ho bylo líto, 

usiloval jsem o to, aby ho ostatní respektovali. Jednou jsme ho přistihli, jak 

spolužákovi nesl celou cestu ze školy tašku. Když jsme se Káji zeptali, proč mu ji 

nesl, odpověděl, že spolužáka bolelo břicho, což ovšem nebylo až tak pravdou. Na 

druhém stupni se situace zlepšila a spolužáci ho uznávali. 

• Všiml sis někdy, že mu něco nešlo? Nutil jsi ho k tomu? 

Nešel mu sport. Káju sport nikdy nebavil. Do sportu jsme ho nutili, chodil do kurzů 

plavání, protože se to ve škole nenaučil jako jiné ostatní děti. Na kole jsem ho naučil 

jezdit sám, u jeho sestry mi to trvalo asi hodinu, u Káji týden. Vždycky jsem se snažil 

ho к činnosti motivovat např. jsem mu sestavil malé jízdní kolo - lehké, barevné, aby 

se mu líbilo. Nikdy jsme ho za nešikovnost netrestali, ale také jsme neustupovali. 

• S kým z dospělých trávil nejvíce času? 

S dědečkem (mým tchánem). Děda se mu velmi věnoval, jezdil s ním do Prahy. 

Všechno se od něj chtěl dozvědět, poznat a vidět, ale nikdy za nic nepoděkoval, 

ačkoli jsme ho to pořád učili. 

• Jaké byly jeho vyjadřovací schopnosti? 

Každý v jeho vyjadřování musel poznat, že je velmi chytrý. 

• Jak se choval ke své sestře? 

Díky své sestře měl dětství. Je jiná, měla vždy mnoho kamarádů a byla nebojácná. 

Svou sestru respektoval a toleroval a tak je tomu dodnes. Někdy se mi zdálo, že si od 

ní nechal všechno líbit. Když ho vyprovokovala, tak ji i uhodil, pak mu to ale bylo 

líto a omluvil se jí. Uznával ji, i když měla naprosto jiné zájmy. Ona se s ním 

vždycky radila o školních i ostatních záležitostech. Ráda prezentovala jeho výroky. 

• Jak jste dál rozvíjeli jeho nadání? 

Obě děti měly soukromého učitele na jazyky. Chtěli jsme, aby studovali. Jeho zájmy 

jsme respektovali a snažili je dál rozvíjet např. sháněním různých knih, účastí na 

biologickém letním táboře atd.. 
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8.4 Kasuistika č. 2 

Radek 
Radek se narodil 2. října 1996, údajně mírně předčasně, plánované datum 

narození bylo 17. listopadu 1996. Radek vyrůstá jako jediné dítě v neúplné rodině. 

Matce je 34 let a pracuje jako učitelka na 1. stupni ZŠ, vystudovala dva obory -

učitelství pro 1. stupeň ZS a speciální pedagogiku. Otec, který rodinu opustil, když 

bylo Radkovi 1,5 roku, vystudoval vysokou školu technického zaměření. 

Těhotenství a porod probíhaly bez větších obtíží, po celou dobu jeho trvání 

chodila Radkova matka do práce. Z výpovědi matky vyplývá, že Radek byl 

mimořádně klidný novorozenec. V porodnici i v rodinném prostředí plakal hlasitě jen 

málokdy, spíše jen tak „pofňukával", což udivovalo zejména zdravotní sestry 

v porodnici. Často se usmíval, a tím i reagoval na různé podněty - Radkova matka 

uvádí, že se chlapec „usmál do spaní". Radek začal chodit ve třinácti měsících. Při 

návštěvách kojenecké poradny uměl Radek přečíst všechna písmena na nástěnkách 

v čekárně. Při těchto projevech zažívala matka nepříjemné pocity vůči ostatním 

rodičům, kteří se nad schopnostmi Radka podivovali. Ve čtrnácti měsících uměl 

Radek přečíst všechna písmena i s háčky. U praktického lékaře, kde byl Radek na 

roční preventivní prohlídce, se zajímal o svítící tužku, která slouží к vyšetřování a 

neustále lékaři pokládal neobvyklé otázky к čemu tužka slouží, což lékaře velmi 

překvapilo. V 1,5 roce upoutal pozornost matky výrok „člověk našel člověka", když 

se jako malý chytl její nohy. V této době uměl Radek vyjmenovat základní i 

doplňkové barvy, samohlásky a odříkat první básničku - „Cos to Janku ...". 

První známky čtenářských dovedností se u Radka objevily ve dvou letech, 

kdy dokázal plynně přečíst i trojslabičná slova a číslice do 1000. 

Mezi druhým a třetím rokem dokázal vyjmenovat dny v týdnu, roční období, 

měsíce v roce a geometrické tvary i tělesa a začíná psát tiskacím písmem. 

Předškolní období (tj. od tří let) trávil Radek ve školce, kde působí jako 

vychovatelka jeho babička. Ta také jako první zjistila, že umí číst psací písmo a 

rozumí obsahu (Radkova babička napsala pro svého manžela vzkaz, že odchází a 

když se vrátila, Radek ji řekl, kde byla, aniž by mu to předtím někdo řekl.) V tomto 
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období uměl Radek počítat do milionu, znal hodiny, chápal podstatu převodu 

římských čísel na arabská a obráceně, kreslil lidskou postavu - ne hlavonožce. Radek 

měl také oblibu v řešení různých rébusů a kvizů, zajímal se o encyklopedie a hudbu, 

rád zpíval, a proto navštěvoval dětský sbor Jiřičky. 

Ve čtyřech letech Radek začal navštěvovat kurzy anglického a německého 

jazyka, píše svůj první čtenářský deník (jeho písmo je čitelné a úhledné). V této době 

se jeho matka poprvé dozvídá, že Radek nechce chodit do mateřské školy, jako důvod 

uvádí to, že cítí, že ho tam děti nechtějí a touží být zařazen do školy. Na základě 

Radkových schopností, dovedností a pocitů usilovala matka o předčasný vstup do 

školy ve čtyřech letech, ale nebylo jí vyhověno, a tak Radek nastoupil do školy o rok 

později - v pěti letech. 

Matka vzpomíná, že měl Radek u zápisu obavy z toho, že nebude do školy 

přijat. Učivo I. třídy ovládal již před vstupem do školy, a proto pro něj byla 1. třída 

určitým zklamáním v tom smyslu, že se neučí nic nového. Učivo 1. ročníku pro něj 

bylo příliš jednoduché a Radek se začal ve škole nudit. Situaci se snažila řešit matka 

s babičkou tím, že pro něj připravovaly program činností na každý den. Nebylo 

výjimkou, že Radek během vyučování řešil úlohy, které byly určeny žákům 5. 

ročníku, který v této době vyučovala jeho matka (viz příloha č. 8). V této době se 

také zajímá o mnoho vědních oborů a snaží se porozumět nejrůznějším zákonitostem. 

Zeměpis (dobře se orientuje na mapě, globu, zná světové strany, světadíly, 

názvy většiny států a jejich hlavních měst, orientuje se v pohořích, horách, sopkách a 

řekách, oceánech, mořích a hlavně vlajkách). 

Dějepis ( rád čte vyprávění ze Starých pověstí českých, Starých řeckých bájí a 

pověstí. Velmi se zajímá o rodové i městské erby, o pravidla a podmínky jejich 

vzniku. Rád navštěvuje hrady, zámky, muzea. Radek se orientuje v pravěku a 

v pravěkých živočiších). 

Astronomie (zná všechny planety, zajímá se o jejich klimatické podmínky, 

teplotu, chemické složení, vzdálenost od Slunce. Jsou mu jasné podmínky života na 

Zemi, její vývoj, klimatické podmínky, části zemského povrchu i sféry nad ním. 

Radek by si přál hvězdářský dalekohled). 
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Biologie ( orientuje se v anatomii lidského těla, umí vyjmenovat druhy rostlin, 

živočichů. Velké zalíbení našel u motýlů - sám si je chytá a vyhledává v atlasech, 

přeje si mikroskop). 

Hudební výchova ( od února 2002 chodí na výuku hry na zobcovou flétnu; 

noty již znal, naučil se velmi rychle prstoklad, dýchání a hmaty, hraje velice dobře 

podle sluchu - jednou zaslechl v rádiu melodii (byl v jiném pokoji) a okamžitě ji 

zahrál i ve správné tónině; rád hraje na el. varhany - od září 2002 Radek dochází na 

hodiny hry na klavír). 

Matematika ( Radek zná násobilku a její užití, písemné sčítání, odčítání, 

násobení - zná postup násobení dvoj a trojciferným číslem; pamětné +,- s přechodem 

desítek; slovní úlohy a jejich řešení formou rovnic; zaokrouhlování; zlomek, pojem 

desetinné číslo; prvočísla, násobení, dělení 10, 100, 1 000; Radek velice rád rýsuje -

zná a umí užít pojmy: bod, přímka, úsečka ...). 

Český jazyk (Radek zná pádové otázky, bez problémů určuje jmenné kategorie: 

pád, číslo, rod a vzor; slovesné kategorie: osoba, číslo, čas, způsob; rozumí shodě 

podmětu s přísudkem; umí vyjmenovat a určit všechny slovní druhy, utvořit ze 

substantiva verbum a opačně; Radek určí podmět a přísudek - s pomocí i nevyjádřený; 

začal se zajímat i o vedlejší větné členy; pozná synonyma, antonyma, slova příbuzná 

a jejich kořen; zná většinu vyjmenovaných slov a slov k nim příbuzných; dlouhou 

dobu užívá správné psaní tvrdých a měkkých slabik, slabik - bě / - bje, - vě / - vje. 

Na konci první třídy bylo pedag. psychologem PhDr. Evou Vondrákovou 

(předsedkyně společnosti StaN- ECHA) navrženo přeskočení 2. ročníku (viz příloha č. 

9). Před vstupem do třetí třídy bylo nutné podstoupit komisionálni přezkoušení, 

v jehož rámci musel úspěšně napsat všechny klíčové písemné práce. 

Radek začal navštěvovat 3. třídu, kde se poprvé objevily první větší obtíže, 

které jsou typické v případě vzdělávání mimořádně nadaných dětí. Paní učitelka, 

která měla Radka ve třetí třídě, si začala matce stěžovat, že Radek sice intelektově 

výuce stačí, ale v oblasti motoriky a zažitých školních návyků odpovídá stále druhé 

třídě. К vyvrcholení konfliktu došlo v období, kdy se probírala učební látka 

vyjmenovaných slov. Radek odevzdával bezchybné práce, věděl, ve kterých slovech 

se píše měkké i a y, ale neuměl vyjmenovaná slova vyjmenovat zpaměti, což paní 
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učitelce vadilo. Když Radek nestihl při vyučování namalovat obrázky ke každému 

vyjmenovanému slovu, pomohla mu je doma nakreslit matka. Paní učitelka však 

s touto spoluprácí nesouhlasila a posílala Radkovi práce s komentářem „kreslila 

matka" zpět do Pedagogicko-psychologické poradny, kde byl Radek evidován. 

V únoru, po I. pololetí, se matka rozhodla vrátit Radka zpět do druhé třídy. 

Třetí a čtvrtou třídu navštěvoval Radek paralelně, kdy učitelé postupovali 

podle individuálně vzdělávacího plánu, pátou třídu pak již samostatně. Radek si zvykl 

na kolektiv spolužáků a nechtěl ho měnit, proto již s touto třídou zůstal. Nyní je 

Radek žákem šesté třídy, má stále individuální vzdělávací plán, v jehož rámci je mu 

umožněno navštěvovat předměty, které jsou vyučovány ve vyšších ročnících. Jediný 

předmět, který Radkovi činí obtíže, je tělocvik. 

Radek má široké zájmy, ve kterých vykazuje výjimečné výkony. Zajímají ho 

prakticky všechny vědní obory včetně hudby, nadále hraje na klavír a klarinet, po půl 

roce hraní (5,5 let) začal skládat svoje vlastní skladby (první skladba s názvem 

Menuet pro maminku, viz příloha č. 10). Radek navštěvoval základní uměleckou 

školu, ale později se rodina rozhodla platit mu hodiny u holandského profesora hudby, 

kde výuka probíhá v angličtině. Radek se zúčastnil několika prestižních soutěží pro 

hudebně talentované děti, ve kterých se vždy dobře umístil. Hraní na klavír ho baví a 

chce v něm pokračovat. 

Radkův zájem o jazyky také nadále přetrvává, navštěvuje kurzy angličtiny, 

němčiny a ruštiny. Zúčastnil se olympiády z anglického jazyka pro sedmý a osmý 

ročník, kde získal čtvrté místo. Soutěže podobného typu vyhledává matka, škola se 

v tomto smyslu příliš neangažuje. Radek dále navštěvuje kroužek deskových her a 

v oblasti sportovních aktivit ho baví plavání. 

Mezi nejoblíbenější přírodovědné předměty patří fyzika - zapojování el. 

obvodů, a matematika - zejména geometrie a řešení rébusů. Radek má v mnoha 

oborech vzhledem к jeho věku nadprůměrné vědomosti (viz příloha č . l l ) , a tak se 

stává, že při výuce opravuje učitele nebo jim pokládá dotazy, které není vždy snadné 

zodpovědět. 

Co se týká sociálních vztahů si Radek nejvíce rozumí s dospělými anebo 

staršími dětmi, stále však usiluje o přízeň svých vrstevníků. Radkovi se nejvíc věnuje 

matka a babička, jeho otec o něj, bohužel, nejeví zájem. 
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V budoucnu by chtěl Radek studovat na místním gymnáziu a dále na vysoké 

škole. Chtěl by se stát právníkem nebo lékařem. 

8.5 Rozhovor s Radkovou matkou 

Povolání: učitelka 

• Jaká byla Vaše reakce, když Radek donesl špatnou známku? 

Záleželo na tom z čeho. Vynadala jsem mu, protože se u něj často stává, že o aktovku 

ani nezakopne. Chtěla jsem, aby si známku napravil, takže jsem к němu měla proslov. 

• Jaké byly, podle Vás, příčiny špatné známky? 

Radek někdy lajdačí a je líný. Má často dojem, že všechno ví a všechno zná, a tudíž 

nemá potřebu se učit. 

• Myslíte si, že lokalita, ve které bydlíte, má vliv na jeho nadání? 

Myslím si, že domácí prostředí Radka příznivě ovlivňuje, snažíme se uspokojovat 

jeho zájmy a potřeby. Jirkov, kde bydlíme, je město, které nenabízí mnoho možností 

pro takové děti. Bydlet v Praze by bylo, samozřejmě, lepší, už jen z toho důvodu, že 

bychom se mohli pravidelně zúčastňovat setkání klubu rodičů nadaných dětí, které 

vede PhDr. Eva Vondráková. Pravidelně jezdit do Prahy je finančně náročné, takže 

jezdíme v závažnějších případech (např. vyšetření, soutěže, apod.). 

• Byla jste spokojená s přístupem učitelů na nižším stupni základní školy? 

Ani ne. Radek už od první třídy pracoval sám na úkolech, které jsem pro něj 

připravovala já nebo babička, která pracuje jako vychovatelka v mateřské škole. 

Tenkrát jsem učila v páté třídě, tak jsem ho občas zaměstnávala úkoly, které jsem 

připravovala pro svoji třídu. Občas jsem mu dala i písemku z učiva pro pátý ročník a 

tu vždy napsal na jedničku (příloha č. 8). 

• Kdo navrhl diagnostiku? Byl s tím obeznámen učitel? 

Když jsem chtěla, aby Radek nastoupil předčasně do školy, bylo nutné vyšetření 

z pedagogicko-psychologické poradny. Díky tomuto vyšetření mohl Radek začít 

chodit do školy dříve. Po první třídě jsem usilovala o to, aby Radek přeskočil druhou 

65 



třídu, což se také povedlo na základě úspěšného komisionálního přezkoušení za účasti 

pěti učitelů a Radka. V únoru, kdy Radek navštěvoval třetí třídu, jsem se ale rozhodla 

dát Radka zpět do druhé třídy, neboť paní učitelka posílala do pedagogicko -

psychologické poradny Radkovy práce s poznámkami "vypracovala matka" . 

Pomáhala jsem Radkovi nakreslit obrázky ke každému vyjmenovanému slovu, 

protože to stejně, jako ostatní žáci, v hodině nestihl. Paní učitelka dále upozorňovala 

na nezažité třídní návyky a problémy s jemnou motorikou, tak jsem se rozhodla vrátit 

Radka zpět do druhé třídy. 

• Svěřuje se Váru Radek se svými pocity? 

Ano, neustále. 

• Jak podporujete jeho nadání? 

Radek je nadaný ve více oblastech. Navštěvuje základní uměleckou školu - obor 

klavír a klarinet. Na hodiny klavíru dochází i к holandskému profesorovi hudby 

Miinchovi, kde probíhá výuka v angličtině. Radek chodil i do místního pěveckého 

sboru. Co se týče jazyků, chodí Radek soukromě na hodiny angličtiny, němčiny a 

ruštiny. Baví ho i práce na počítači, který jsme mu koupili. Dále navštěvuje kroužek 

deskových her, kde ho nejvíc baví šachy. Soutěže a olympiády musím vyhledávat a 

přihlašovat na ně Radka sama. V tomto směru jsem s počínáním učitelů nespokojená. 

Na celostátní hudební soutěž, kam jsem Radka v roce 2006 přihlásila, jsem s ním 

sama jela. Když jsem pak viděla doprovod ostatních účastníků, přišlo mi líto, že 

žádný učitel ze základní umělecké školy nemá takový zájem. 

• Jaké jsou jeho sociální vztahy s vrstevníky? Řešíte je nějakým způsobem ? 

Jeho vztahy jsou komplikovanější. Radek chodí do třídy, kde jsou děti o dva roky 

starší a přesto si s nimi nerozumí. Ve třídě panuje závist a rivalita. Cítí se být 

šikanován děvčaty, které jsou na základě výroků jejich rodičů a učitelů také 

považovaná za mimořádně nadaná. Podle mého názoru jsou to chytrá děvčata 

s dobrými školními výsledky, ale mimořádně nadaná nejsou. Snažila jsem se to řešit 

přes třídní učitelku, ale zatím se nic výrazně nezměnilo. S chlapci Radek vychází 

poměrně dobře, uznávají ho. 

• Má Radek v některých oblastech potíže? Nutíte ho do nějakých činností? 
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Snažíme se ho všestranně podporovat. Tělocvik není Radkova silná stránka, ale snaží 

se. (Radek je volán a ukazuje mi, že dokáže udělat most). Nejvíc ho baví plavání. 

• Jak tráví volný čas? 

Radek má mnoho aktivit, deskové hry, jazyky, počítač, klavír, klarinet, ve volných 

chvílích si rád čte v knihách encyklopedického typu. 

• Máte pocit, že je ve třídě izolován ? 

Jak kdy. Dva chlapci z jeho třídy se s ním kamarádí z vypočítavosti. Vezou se s ním. 

Radek nemá ve třídě opravdového kamaráda. Kamarádí se s dětmi z mé bývalé třídy. 

Obecně si lépe rozumí se staršími dětmi, připadají mu chytřejší. 

• S kým z dospělých tráví Radek nejvíce času? 

S babičkou a se mnou. Otec Radka o něj neprojevuje žádný velký zájem. 

• Mluvíte o Radkovi jako o mimořádně nadaném dítěti? Používáte tento termín? 

Nemusím, každý si toho všimne. 

• Jaké jsou jeho vyjadřovací schopnosti? 

Výborné. Radek má bohatou slovní zásobu (viz příloha č. 12). Mluvil ve větách již 

velmi brzo. Rád se baví s dospělými. 

• Přemýšlela jste o tom, jak jeho nadání dále rozvíjet? 

Samozřejmě. Chtěla bych, aby se stal lékařem nebo právníkem, takže by bylo dobré, 

aby šel na gymnázium. Na šestileté gymnázium, které je v Chomutově, mi ale přijde 

moc mladý. Je to těžké rozhodování, ale nejspíš bude pokračovat dál na základní 

škole, kam chodí a kde učím. 

• Jaké je jeho sebevědomí? 

Radek netrpí nedostatkem sebevědomí. 

• Zaregistrovala jste někdy negativní reakci na jeho chování? 

Když byly Radkovi čtyři roky, navštěvoval kroužek výpočetní techniky. Jednou se 

stalo, že při vysvětlování nové látky, kterou už Radek znal, se obrátil na učitelku 

slovy: „To čumíš, jak máš chytrýho žáčka!" Učitelka si mně pak stěžovala. 

• Zakazujete mu někdy jeho zájmy? 

Ano, zakazuji mu hry na počítači. Jednou jsem mu také zakázala šachy, ale jeho 

učitel za něj přišel orodovat až k nám domů, takže chodil dál. 

• Registrujete někdy známky žárlivosti и jeho vrstevníků? 
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Ano. 

• Má Radek problémy navazovat kontakty ? 

Ne, vůbec. Někdy se prý stydí, ale mně to nepřijde. Když se poprvé setkal s paní 

doktorkou Laznibatovou, nechtěl s ní vůbec mluvit. Jako důvod uvedl, že s ním 

nemluví česky, ale slovensky. 

• S kým si nejčastěji hrál, hraje? 

S babičkou a dříve s prababičkou. Také s dětmi z mé třídy. 

8.6 Interpretace výsledků kasuistik 

Cílem praktické části diplomové práce bylo zjistit, jaké jsou vývojové 

tendence osobnosti nadaného žáka. Zaměřila jsem se především na vývoj jeho 

sebepojetí, jak bylo ovlivňováno rozhodnutím o vzdělávacích postupech v rodině a ve 

škole, jaký vliv měla spolupráce rodiny se školou a sociální vztahy v rodinném a 

školním prostředí. Pro vyhodnocení výzkumu jsem zvolila následující kritéria pro 

posouzení sebepojetí u popisovaných případů. 

• Charakter osobnosti 

• Vztah к učení, učební styl, motivace к práci, výkonová zaměřenost 

• Vztahy к rodině a spolužákům, schopnost komunikace, sebevědomí 

• Podpora talentu doma, ve škole, mimoškolní aktivity. Perspektivní orientace 

Obě nadané děti, které jsem si pro svůj výzkum vybrala odpovídají svými 

vlastnostmi, projevy, zájmy a schopnostmi teorii, která popisuje nadané děti. 

V případě Radka se jedná o dítě, které předčasně zahájilo školní docházku. Úroveň 

intelektových schopností obou probandů je vysoce nadprůměrná. Oba chlapci začali 

mluvit velmi brzy, jejich řeč se stávala rychle plynulou a promyšlenou s bohatou 

slovní zásobou. 
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Karel 

Charakter osobnosti 

Karel je introvert, pro svou společnost vyhledával raději dospělé, do kolektivu 

spolužáků se hůře zapojoval. Nebyl průbojný. Karel byl dítě s projevy dospělého. 

Působil vyrovnaně a klidně. Největší zálibou, stejně tak jako pro některé jiné nadané 

děti, pro něj bylo získávat nové informace a systematicky je uspořádávat, vytvářet 

sbírky a zabývat se různými vědeckými problémy. Jeho projevy chování odpovídají 

některým znakům mimořádně nadaných dětí (viz kapitola 3.1). 

Karlův vztah к učení, učební styl, motivace к práci, výkonová zaměřenost. 

Jak z výpovědi rodinných příslušníků, tak i z Karlových vzpomínek vyplývá, 

že se v dětství v podstatě učit nepotřeboval. To, co ostatní děti prožívají jako "domácí 

příprava na výuku, muset se učit", často i za intenzivní pomoci rodičů, zřejmě nezažil. 

Učivo (nebo jakýkoliv studovaný text) si zapamatoval z četby, event, ze školní 

výuky. Nelze pochybovat, že tato "četba - učení" či studium ho velmi bavilo a bylo 

mu v dětství světem, životní náplní. Záliba v kartotékách a seznamech, jejichž 

systematické uspořádání vyhovovalo Karlovi nejlépe к zapamatování vypovídá o 

vyvinutém logickém myšlení, které tak bylo zároveň posilováno (viz kapitola 3.1). 

Pokud jde o motivaci к učení, nebyla tu rozhodně žádná touha vyniknout 

v kolektivu, být úspěšný či dělat rodičům radost. Přesto jeho školní výkony (osvojení 

probírané látky a známky) byly nadprůměrné. Z toho také vyplývá, že к podpoře jeho 

nadání a zvyšování výkonu by bývalo vhodné poskytnout mu nadstavbu probírané 

látky a další podněty к novému studiu. Podle typologie nadaných dětí bych Karla 

označila jako úspěšné nadané dítě s rysy autonomního nadaného dítěte (viz kapitola 

3.3). 

Zdá se, že motivací к učení byla u Karla potřeba získávat nové informace a 

pracovat s nimi. Druhotně pak mohla být posilována i útěkem do "náhradního světa". 
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Možná ten reálný, ve kterém velké místo zaujímají mezilidské vztahy, mohl být pro 

Karla nezajímavý a snad i (mimo rodinu) ohrožující a nepříjemný. 

Vztahy к rodině a spolužákům, schopnost komunikace, sebevědomí. 

Popisované rodinné vztahy působí velmi harmonicky. Již od raného dětství 

byly u Karla patrné jisté dissociální rysy ( nezájem o jiné děti, zvýšená fixace na 

známé prostředí a osoby, četba knih, anankastická záliba v seznamech atd., nakonec 

prosvítající i z pozdější anamnesy - nestal se, jak by se dalo při takovém nadání 

očekávat "úspěšným", ale dává přednost klidu zaměstnání ve státním úřadě 

s možností dalšího studia). Při této dispozici byly láskyplné vazby v rodině 

bezpodmínečně nutnou podmínkou pro další úspěšný rozvoj takto charakterově a 

inteligenčně vybavené osobnosti. 1 přesto je zřejmé, že i při výborných schopnostech 

verbálně komunikovat byl už v dětství nesdílný, pokud šlo o jeho prožitky a vztahy 

к druhým. Naopak velmi rád diskutoval o problémech, které byly součástí "jeho 

světa". Odtud je pak jednoduché vysvětlenýstranění se kolektivu. Karel se nestranil 

kolektivu z důvodu, že by si nevěřil, jak se možná jeho blízcí domnívali, ale proto, že 

si se svými spolužáky nerozuměl a neměl stejné zájmy. Po přečtení sebereflexe, která 

je součástí praktické části diplomové práce se zdá, že Karlovo sebevědomí je zvýšené, 

což je typickým znakem mimořádně nadaných dětí. 

Vztah ke spolužákům vyplývá z výš popsané Karlovy introvertní a do sebe 

zahleděné povahy. Vypadá to, že o spolužáky příliš nestál, měl pocity nadřazenosti 

(se kterými se - možná naštěstí - nešířil). Proto se zdá být s podivem, že byl vždy 

v kolektivu přijímán, byť trochu jako podivín, ale s respektem (který postupem času 

vzrůstal, jak se dětské hodnoty přibližovaly hodnotám světa dospělých). Na gymnáziu 

v přírodovědné třídě byly priority studentů již hodně podobné a o jeho pevném 

postavení v kolektivu již nebylo pochyb. A větší intelektová příbuznost a také 

společná témata zájmu se stala východiskem pro Karlovo sbližování s druhými. (A 

zdá se, že ani zde to nebyla přátelství založená na osobnostní náklonnosti). Je tedy 

zřejmé, že i přes nepříznivou charakterovou dispozici, kterou disponuje většina 

nadaných (viz kapitoly 4.1; 4.2), si dokázal dík inteligenci a příznivé výchově ze 

strany rodiny vybudovat dostačující sociální zdatnost. A snad díky této zdatnosti se u 
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něj neprojevily žádné závažnější psychické ani psychologické problémy (viz kapitola 

4.3). 

Podpora talentu doma, ve škole, mimoškolní aktivity. Perspektivní orientace. 

Jak už jsem se zmiňovala domácí prostředí byla pro Karla velkým zázemím. 

Připadá mi, že pro rozvoj jeho výjimečných schopností byla stěžejní (jako nakonec u 

každého) možnost harmonického osobnostního vývoje. Z výpovědí je jasné, že šlo o 

láskyplné vztahy, děti nebyly ponižovány. Nadání Karla se podporovalo, ale zbytečně 

neobdivovalo. Důležitý byl respekt к osobnosti dětí (tatínek litoval, že Karel není 

technicky zaměřen - ale к ničemu ho nenutil), současně ale jasná rodičovská autorita 

(patrná třeba ve zmiňované "neústupnosti", když se motoricky ne až tak nadaný Karel 

měl učit jezdit na kole či plavat). 

Přímá podpora nadání se nezdá v rodině být nějak mimořádná, ale velmi 

citlivá a v kontextu vývoje osobnosti nakonec zřejmě i velmi účelná. Samozřejmě, že 

v Karlově případě byl obrovským štěstím a přínosem nadšený dědeček-pedagog. Je 

také jasné, že Karlovi rodiče se jeho nadáním zabývali, snažili se hledat cesty, aby se 

ve škole nenudil. Ze strany školy nejsou patrné nějaké zvláštní opatření, postupy či 

metody práce učitelů, které by mohly jeho nadání podporovat nebo dále rozvíjet. 

Spolupráce školy s rodinou nebyla také nijak intenzivní, nýbrž probíhala na běžné 

úrovni jako u ostatních. 

Je tedy otázkou, zda by došlo při intenzivní péči o nadání к změnám v jeho 

životě a dalším směřování. 

Radek 

Charakter osobnosti 

Radek je extrovert, pro svou společnost vyhledává sice dospělé a starší děti, 

ale usiluje o přízeň svých spolužáků, je pro něj důležité zapadnout do kolektivu a být 
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ostatními uznáván. Radek je dítě s projevy dospělého, je průbojný a často usiluje být 

středem pozornosti. Působí sebevědomě a možná trochu neklidně (v období mé 

návštěvy měl tiky v oku). Největší zálibou je pro něj získávání nových informací a 

práce s nimi. Zajímají ho různé vědní obory včetně hudby. Radkovi/projevy chování 

korespondují s některými znaky mimořádně nadaných dětí (viz kapitola 3.1) 

Radkův vztah k učení, učební styl, motivace к práci, výkonová zaměřenost. 

Radek podobně jako jiné nadané děti se rád učí a učení pro něj přestavuje jistý 

druh zábavy. Po rozhovoru s Radkovou matkou jsem se dozvěděla, že Radek má 

někdy sklony к "lajdačení", takže na něj dohlíží, když se připravuje na vyučování. 

Rád vyhledává nové informace a práci s nimi. Rozsah a množství probírané látky ve 

škole mu nestačí, má potřebu prohlubovat a obohacovat si své dosavadní vědomosti. 

Nestačí mu jednoduché odpovědi na otázky, zajímají ho příčiny a následky jevů, což 

jsou rovněž typické projevy nadaných dětí (viz kapitola 3.1 ) 

Co se týče motivace к učení, tak má Radek potřebu vyniknout v kolektivu, být 

úspěšný a dělat matce a babičce radost. Jeho nadprůměrné školní výkony jsou tím 

možná i druhotně posilovány. Radek je žák s individuálně vzdělávacím programem, 

který je založený na principech urychlování a obohacování. Je mu umožněno 

navštěvovat předměty, které se vyučují ve vyšších třídách. Co se týká obohacování, 

tak se velkou měrou na přípravě výuky podílí maminka s babičkou, tím že pro něj 

připravují úkoly, na kterých Radek v průběhu výuky pracuje. Fakt, že má Radek 

individuálně vzdělávací program, se kterým byl seznámen a mohl se к němu vyjádřit, 

podle mého názoru Radka také motivuje. Podle typologie nadaných dětí se Radek 

projevuje také jako úspěšné nadané dítě (viz kapitola 3.3) 

Vztahy к rodině a spolužákům, schopnost komunikace, sebevědomí. 

Vztahy v rodině působí vřele, Radek žije s prarodiči a matkou, přičemž matka 

a babička se mu nejvíce věnují a tráví s ním většinu času. Možná proto na mě působí 

styl výchovy trochu úzkostlivě. Zřejmě je to také umocněno tím, že v rodině chybí 

otec. Radek už od mala vyhledává společnost starších dětí a dospělých. Se spolužáky 
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si moc nerozumí, ale usiluje o jejich přízeň a přijetí. Na otázku jestli má ve třídě 

kamaráda mi odpověděl, že ano, ale jen proto, že mu při vyučování pomáhá. Radka se 

hluboce dotýkají případné konflikty se spolužáky a někdy se cítí ukřivděn. Jako u 

jiných nadaných dětí se u Radka projevuje vývojová nevyrovnanost, která je zmíněna 

v teoretické části práce. A to zejména v oblasti intelektově-emocionální a intelektově-

sociální (viz kapitola 4.1 ). 

Radek nemá problémy s komunikací, je otevřený a sdílný. Svěřuje se rodičům 

se svými pocity. Mezi vrstevníky je komunikace omezená, neboť má Radek zcela jiné 

zájmy než oni, tudíž preferuje kolektiv starších. Rád diskutuje o tématech, která ho 

právě zajímají, dožaduje se přesných odpovědí, což je dalším typickým znakem 

nadaných dětí. 

Radek na mě působí velmi sebevědomým dojmem, uvědomuje si své nadání a 

kvality a ostatním to dává najevo. Možná proto se někdy setkává s negativními 

reakcemi na jeho chování ze stran svého okolí. Matka se snaží Radkovo projevy 

usměrňovat tím, že mu připomíná jeho některé slabší stránky (např. sport). Radkovo 

sebevědomí je tedy zvýšené, což odpovídá charakteristikám nadaných dětí. 

Podpora talentu doma, ve škole, mimoškolní aktivity. Perspektivní orientace. 

Rodinné prostředí příznivě ovlivňuje rozvoj Radkova nadání. Matka se snaží 

maximálně uspokojovat Radkovy potřeby a jeho schopnosti dále podporovat a 

rozvíjet. Dá se říci, že takřka ve všech vědních oborech, o které se zajímá, má 

příležitost se zdokonalovat (ať již formou kroužků, placených soukromých hodin, 

nebo dostatkem materiálu). Škola a učitelé se Radkovi snaží vycházet vstříc, ale jak 

Radek, tak i jeho matka pociťují jisté nedostatky v jejich postupech. Žádný učitel, 

který Radka ve škole vyučuje, nebyl v problematice mimořádně nadaných dětí 

proškolen a na takovou práci připraven. Podpora Radkova téměř všestranného nadání 

je náročná jak z finančního, tak časového hlediska. Jeho nadání je rozvíjeno 

především prostřednictvím mimoškolních aktivit, které vyhledávají rodiče. 

Po ukončení sedmé třídy se pro Radka otevírá možnost nastoupit na šestileté 

gymnázium, které je v místě jeho bydliště. Domnívám se, že by to bylo dobré řešení 

hned z několika aspektů. Radek by měl možnost seznámit se s dětmi, které jsou mu 
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intelektově bližší.a navázat nové sociální vztahy. Jako další pozitivum přestupu na 

gymnázium bych viděla náročnost studia a v neposlední řadě jeho seberealizace ve 

škole, kde není jeho matka zaměstnaná. Radkova matka se však přiklání spíše 

к možnosti setrvat i nadále na základní škole. Podle mého názoru je jedním z důvodů 

jejího rozhodnutí, eventuelní dohled nad jednáním učitelů v otázkách Radkova 

vzdělávání. 

Radek je studijní typ a je více než pravděpodobné, že jeho další cesty povedou 

na gymnázium (ať už šestileté či čtyřleté). Na otázku čím by chtěl být, odpověděl, že 

lékařem nebo právníkem. 

Zhodnocení 

Oba dva chlapci odpovídají svými projevy teorii nadaných dětí. Nadané děti 

se vyznačují vlastnostmi, které jsou pro ně typické, a tak mohou vytvářet ve 

společenství ostatních dětí jakousi homogenní skupinu, přesto však je každé nadané 

dítě úplně jiné. Tento fakt potvrzují oba popisované případy. 

Nadání je jednou z osobnostních složek, které je nutné podporovat. Tato 

podpora by však neměla být na úkor ostatních složek osobnosti. Myslím si, že v obou 

případech se rodina snažila (snaží) nadání dítěte podporovat podle svého nejlepšího 

uvážení a možností. 

Díky pozitivním rodinným vztahům se sebeobraz obou chlapců vyvíjel 

adekvátně. Ani jeden z probandi! netrpěl (netrpí) výraznými psychickými problémy, 

které u některých nadaných dětí vznikají vlivem nepříznivého sociálního prostředí 

(viz kapitola 4.3). U obou případů je však evidentní určitá nestabilita v oblasti 

intelektově - emocionální i intelektově - sociální (viz kapitoly 4.1 ). 

Z obou dvou kasuistik je patrné, že situace ve škole se vzhledem к podpoře 

nadaných dětí vyvíjela к lepšímu. Nelze sice v případě Radkovy školy hovořit o stavu 

ideálním, ale určitý pokrok z hlediska přístupu a podpory nadaných žáků je patrný. 

Časový odstup mezi oběma chlapci je více než patnáct let, což může 

v některých případech znamenat dlouhou dobu, ale v našem případě je nutné uvážit. 
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že jsou to pouze tři generace dětí na prvním stupni. Věřím, že tento vývoj bude nadále 

pokračovat a situace českých škol se bude zlepšovat a to nejenom v problematice 

vzdělávání nadaných dětí. 

Dalším cílem praktické části diplomové práce bylo zmapování významných 

oblastí péče o nadané v integraci a posouzení zkušeností a záměrů obou 

popisovaných případů jako obecnějších námětů к tvorbě individuálního vzdělávacího 

programu. 

Zobou kasuistik je patrné, že běžná výuka na základních školách je pro 

integrované nadané děti nedostačující. Nadané dítě má podle nového školského 

zákona nárok na individuální vzdělávací program (viz kapitola 6). V problematice 

vzdělávání nadaných žáků toto opatření znamená jistě krok kupředu, ovšem chybí 

zkušenosti a připravenost učitelů, kteří se teprve učí s nadanými dětmi pracovat. 

Dobře vypracovaný individuální vzdělávací program není tedy zárukou optimální 

podpory integrovaného mimořádně nadaného žáka. Při tvorbě individuálního 

vzdělávacího programu je, podle mého názoru, potřeba vzít v potaz následující 

aspekty: 

identifikace nadání; 

znalost charakteru žáka a jeho rodinného prostředí; 

znaky nadaných dětí (viz kapitola 3.1); 

typ nadaného dítěte (viz kapitola 3.3); 

podmínky úspěšné integrace (viz. kapitola 5.1.1); 

rizika integrace; 

celková informovanost o možnostech vzdělávání integrovaných nadaných žáků (viz 

kapitola 5.1.1.2), 

etapy tvorby individuálního vzdělávacího programu (viz kapitola 5.1.1.4) 

Nadaný žák by měl mít možnost pracovat při výuce sám, ale i s kolektivem. 

Škola by mu měla vyjít vstříc, co se týká pomůcek pro jeho individuální činnosti (viz 

kapitola 5.1.1.3). Dále by mu měla být umožněna účast na výuce předmětů 

vyučovaných ve vyšších ročnících (viz kapitola 5.1.1.2). Individuální činnosti by 
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měly nadaného žáka motivovat a dále rozvíjet, měly by respektovat jeho zájmy a 

potřeby. 

Nadanému žákovi by měla být poskytnuta možnost vyjádřit se ke svému 

individuálnímu vzdělávacímu programu a případně jej prodiskutovat. 

К vytvoření individuálního vzdělávacího programu jsem obecně vycházela 

z výsledků obou kasuistik, ale vztahuje se jen к případu Radka. 

Návrh na individuální vzdělávací program 

Cíl 

Odpovídající podpora a rozvoj žáka v oblastech, ve kterých vykazuje nadprůměrné 

výkony. 

Třída 

6 

Hodnocení 

Kombinované (klasifikace i slovní hodnocení). 

Doporučení: tvorba portfolia (slovní hodnoceni v každém pololetí). 

Časový rozsah 

10 měsíců 

Obsah 

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura. Cizí jazyk) 

V případě opakování látky individuální práce v pracovním sešitě. Práce na počítači, 

různé druhy PC programů na procvičování mluvnice. 
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Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) 

Podle možností samostatná práce. Vypracování složitějších příkladů 

z matematických olympiád, klokanů, řešení rébusů a zajímavých slovních úloh 

(vhodná mezipředmětová integrace). 

Anglický jazyk 

Rozšiřující práce s časopisy a knihami. Doplňkové cvičebnice gramatiky. Příprava 

prezentací na různá témata. 

Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie) 

Zcela individuální práce se speciálním programem s počítačovou grafikou. Program 

by měl být nainstalovaný i v Radkově osobním počítači. 

Člověk a společnost (Dějepis, Výchova к občanství) 

Práce se třídou. Dle potřeby samostatná práce v podobě referátů к probíraným 

tématům (prohlubování standardní látky). 

Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 

Návštěva výuky předmětů fyzika, chemie ve vyšších ročnících. Přírodopis a zeměpis 

práce se třídou, pro individuální procvičování práce ve vlastním pracovním sešitě. 

Individuální páce na různých vědeckých tématech (podle zájmu žáka). 

Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 

V případě potřeby doprovod písní na klavír a klarinet, skladba jednoduchých 

písňových útvarů na různé motivy, návštěva školního sboru. Krátké prezentace 

к různým hudebním epochám. 

Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 

Práce společně se třídou. 

Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) 

Práce společně se třídou. 
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Nezbytné kompenzační a učební pomůcky, vybavení, učebnice 

Program pro práci s počítačovou grafikou - CO SE DRAW 12 

Uživatelská príručka k programu 

Návod pro práci s programem 

Podpůrné počítačové programy pro výuku českého jazyka 

Bylo nebylo, matematické pohádky, M. Veselý, Albatros 

Počtářské chvilky - pracovní sešit 

Dějepis - pracovní sešit 

Zeměpis - pracovní sešit 

Přehled dějin hudby 

Cvičebnice anglické gramatiky 

Osobnost nadaného žáka by měl učitel dobře znát. Na strategii jeho 

vzdělávání by se měla podílet nejen škola, ale i jeho rodina, aby byla co nejlepší. 

Každý nadaný žák je jiný a má rozdílné zájmy, proto by se měl učitel zajímat i o jeho 

zájmy a mimoškolní aktivity a tyto se snažit začleňovat do vzdělávacích postupů. 

8.7 Dotazník pro odborníky a jeho vyhodnocení 

Vyhodnoceni dotazníku určený odborníkům v oblasti výchovy a vzdělávání 

mimořádně nadaných dětí v České republice a v Německu. 

Otázka č. 1 : 

Existují v České republice / Německu státní školy, které jsou určené pro 

mimořádně nadané děti? 

Odpovědi: 

PhDr. E. Vondráková 

„Ne. 
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Přesněji - ne pro intelektově nadané. Nepočítáme-li víceletá gymnázia a různě 

zaměřené třídy (jazykové, matematické, přírodovědné), kde je takovýchto dětí více, ne 

v "běžných " třídách a školách. 

Existují třídy různě zaměřené, také pro talenty sportovní, taneční a výtvarné. Do 

těchto tříd je výběr uchazečů, ale mimořádné nadání není podmínkou přijetí. " 

B. Zydatiß 

„Mohu se vyjádřit pouze к situaci v Berlíně (pozn. každý spolkový stát Německa má 

vlastní školský zákon, který může být odlišný, Berlín má rovněž statut spolkové země). 

Zde se nachází několik diversních škol, které integrují mimořádně nadané děti 

prostřednictvím různých konceptů. Anna-Lindt-GS, Erich-Kästner-GS, Grundchule 

im Grünen, Renée-Sintenis-GS, Franz-Marz-GS). Nový školský zákon z roku 2004 

uvádí v platnost některá opatření týkající se podpory vzdělávání mimořádně 

nadaných dětí. К mé odpovědi přikládám i nový školský zákon z roku 2004 a Bógerův 

koncept podpory mimořádně nadaných žáků/yň v Berlíně (viz příloha č.13). Základní 

školy pouze pro mimořádně nadané děti v Berlíně nejsou. " 

Otázka č. 2: 

Je možný předčasný nástup do školy, pokud se jedná o mimořádně nadané dítě? 

Jaké jsou podmínky předčasného nástupu do školy? 

Odpovědi: 

PhDr. E. Vondráková 

„Podmínky předčasného zahájení školní docházky jsou pro všechny děti stejné. 

Dítě musí dovršit věk 6ti let clo 31.12. toho roku, kdy nastupuje do školy. To znamená, 

že mu musí být nejméně 5 let a 8 měsíců, aby "smělo" do školy. To, že se najdou děti o 

rok či dva akcelerované, je dáno pozdějším "přeskakováním" ročníků, nikoli 

nástupem, který smí být "předčasný" maximálně o 4 měsíce. 

Dítě musí projít psychologickým vyšetřením a mít doporučení к předčasnému 

zahájení školní docházky. Potřebuje také vyjádření dětského lékaře a písemnou 

žádost rodičů, samozřejmě. Je na řediteli školy, zda dítě přijme. " 
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В. Zydatiß 

„Preferovaný začátek školní docházky v Berlíně je v pěti a půl letech stáří dítěte. Na 

požádání je možné zahájit školní docházku již v pěti letech stáří dítěte. Klíčové datum 

v posuzování stáří dítěte je 31.3. Pro děti, které jsou narozené po tomto datu, existuje 

v jednotlivých případech možnost (po domluvě s ředitelem školy, okresní školní radou 

a školním psychologem) navštěvovat první třídu jako dítě se statutem "návštěvník". 

Jestliže pak takové dítě nemá v první třídě žáclné problémy, může automaticky 

postoupit do druhé třídy. V opačném případě se z toho nevyvozují žádné důsledky. 

Tento systém byl již praktikován v okresu Wedding/Mitte a Reinickendorf. " 

Otázka č. 3: 

Jaké jsou vzdělávací možnosti v rámci jedné školy pro mimořádně nadaného 

žáka, který je integrovaný v běžné třídě? 

Odpovědi: 

PhDr. E. Vondráková 

„Poclle současné legislativy, dítě, které má ze státního poradenského zařízení 

potvrzeno intelektové nadání (IQ nad 130), má nárok na IVP (Individuální vzdělávací 

plán). Ten musí být vypracován do tří měsíců od identifikace. 

V současné době vznikají na některých školách "skupiny integrovaných intelektově 

nadaných žáků" a školy s nimi začínají pracovat. Je to zatím neověřené, ve stadiu 

vlastního hledání, v rámci zkušeností a znalostí pedagogů, kteří nebyli vzděláváni pro 

práci s nadanými. Absolvovali maximálně několik přednášek. 

V současné době školy začínají vytvářet IVP a učí se pracovat s nadanými, "za 

pochodu ". 

Solidně připravený model, kde jsou ale celé třídy pro mimořádně nadané děti v rámci 

běžné státní školy, běží už třetím rokem v Českých Budějovicích. 

Je také možná akcelerace, což bylo možné i dříve. Nejsou ale žádné zvláštní 

programy pro akcelerované děti. 
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Chybí také přípra\>a učitelů pro práci s nadanými. Poslední dobou je občas nějaká 

přednáška, spíš náhodně a pro velmi motivované zájemce. Rozhodně ne ucelený kurz 

ani pregraduální nebo postgraduální studium, natož specializace. 

Nadaný žák v běžné třídě je fyzicky přítomen, ale o "integraci" se dá mluvit pouze 

výjimečně, má-li štěstí na připravené okolí (jako např. Radek - a ani tam nebyly 

začátky jednoduché). " 

B. Zydatiß 
„ Opatření jako například přeskočení ročníku, předčasné zahájení školní docházky, 

účast mimořádně nadaného žáka na předmětech vyučovaných ve vyšších ročnících, 

dále účast na přednáškách na vysokých školách (mimo čas školní výuky). V rámci 

jedné třídy zůstává pouze možnost vnitřní diferenciace. To, jak bude diferenciace 

probíhat, záleží hlavně na učiteli, jestli je přístupný к upřednostňování náročnějších 

úkolů na úkor rutinních a opakovacích cvičení. Názor, co se týče nutnosti provádění 

úkolů, připravenosti a kompetencí dítěte, je mezi učiteli velmi odlišný a od toho se 

pak vyučování odvíjí. " 

Otázka č. 4: 

Jakou podporu mají rodiče talentovaných dětí z hlediska poradenství v otázkách 

jejich výchovy a vzdělávání? 

Odpovědi: 

PhDr. E. Vondráková 

„Rodiče se mohou obracet na školy a poradny, většina učitelů a psychologii ale není 

v problematice vzdělávána. Některé PPP v současné době vyčlenily specialisty na 

práci s nadanými. Ti se ale, podobně jako alespoň některé školy, této problematice 

teprve učí. Záleží na jednotlivých osobnostech, jejich motivaci a odborných a 

osobnostních kvalitách. 
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První iniciativou v tomto směru byly a jsou setkání Klubu rodičů, organizovaná 

Společností pro talent a nadání. Fungují od roku 1993 a konají se lx měsíčně ve FZ 

Chlupová 1 800, Praha 5. 

V současné době se zakládají Kluby rodičů na různých místech, jsou ale rovněž ve 

stadiu zrodu a hledání. Jejich úroveň i životnost je velmi různá... " 

B. Zydatiß 

„ V jednotlivých okresech provádí školní psychologové testování dětí na mimořádné 

nadání. Školní psychologové hospitují ve třídách a také poskytují poradenství 

rodičům a učitelům. " 

Otázka č. 5: 

Jaké existují podpůrné programy ve vzdělávání mimořádně nadaných? 

Odpovědi 
PhDr. E. Vondráková 
„Nevím. Na to se musím ještě podívat..." 

B. Zydatiß 

„Existují tzv. rychlíkové třícly (Superschnellläufer), jejichž cílem je zkrácení školní 

doby a dosažení maturity již po jedenáctém školním roce, někdy již po desátém. Je to 

program založený na principu akcelerace, do něhož jsou přijímáni nejen žáci 

mimořádně kognitivně nadaní, ale i žáci nadaní. Vznikají pak skupiny žáků s různým 

potenciálem jejich nadání, což. může být při vyučování velkou výhodou. Dalším 

opatřením jsou tzv. okresní kluby pro mimořádně nadané, ve kterých se pracuje na 

základě programu obohacování. Tyto kluby jsou většinou navštěvovány odpoledne a 

žáci v nich pracují na nejrůznějších tématech. Předpokladem pro přijetí do takového 

klubu je test, který dokazuje žákovo mimořádné nadání. Jiným opatřením je zase 

matematická školní společnost, která spolupracuje s Humboldtovou univerzitou 

v Berlíně. Jejím cílem je sdružovat žáky, které mají výjimečné matematické nadání. 

Podmínkou členství je přijímací test. Na základní škole Robert-Havemann, která 
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spolupracuje s Мах-Delbrück centrem pro molekulární medicínu, jsou podporovány 

děti, které mají mimořádné nadání v oblasti biologie. Existují také víceletá gymnázia, 

která také úzce spolupracují s Humboldtovou univerzito., Jejich hlavním cílem je 

podpora talentů v oblasti přírodních věd. Každý rok se také pořádá letní akademie, 

které se mohou zúčastnit nadaní žáci od 4. ročníku. V průběhu letní akademie žáci 

intenzivně pracují na nej různějších tématech a úkolech z různých vědeckých oblastí. " 

Otázka č. 6: 

Existu jí v České republice / Německu možnosti dalšího vzdělávání učitelů v této 

oblasti? 

Odpovědi: 

PhDr. E. Vondráková 

„Systematické ne. Některé kurzy dalšího vzdělávání učitelů obsahují přednášku/y o 

nadaných. " 

B. Zydatiß 

„Ano, takové možnosti existují. Existují možnosti dalšího vzdělávání, které jsou 

většinou zprostředkované Německou společností pro nadané dítě. Existují také 

střediska pro vzdělá váni učitelů (LISŮM), které nabízejí jednotlivé kurzy к různým 

pedagogickým tématům. " 

Otázka č. 7: 

Mají učitelé obecně zájem o tuto problematiku? 

Odpovědi: 

PhDr. E. Vondráková 

„Někteří mají velký zájem, obvykle v případě, že vědí, že se s takovým dítětem už 

setkali a zejména, mají-li takové ve své rodině. Někdy je motivuje zmínka či pořad ve 

sdělovacích prostředcích, případně přednáška, na kterou byli vysláni. 
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Většinu učitelů zatím ale problematika nadání a nadaných příliš nezajímá. Velká 

skupina ji apriori odmítá, jako elitářskou záležitost, případně zbytečnost (aniž. by měli 

alespoň základní informace). " 

B. Zydatiß 

„ Když jsem poprvé dělala kurz pro Německou společnost pro nadané dítě v kooperaci 

se střediskem pro vzdělávání učitelů (LISŮM), měla jsem na 40 volných míst 160 

zájemců. Učitelé, kterých se toto téma nějakým způsobem týká, by se rádi v této 

oblasti vzdělávali. Bohužel, ale zatím není tolik možností. " 

Otázka č. 8: 

Kdy se začalo více diskutovat o vzdělávání mimořádně nadaných? 

Odpovědi: 

PhDr. Vondráková 

„Problematiku uvádí od počátku své činnosti (1989) Společnost pro talent a nadání. 

Nabídla hned spolupráci Ministerstvu školství. Informovala na svých odborných 

seminářích, určených psychologům a učitelům, nyní i rodičům nadaných dětí. 

Problematika se řešila také v Psychologickém ústavu ČSAV, v letech 1989 - 90. Se 

změnou vedení ústavu byla opuštěna. 

Zpočátku bylo nutno vysvětlovat a mírnil negativní postoj společnosti к péči o nadané. 

Postupně se situace zlepšovala. Ministerstvo požádalo Společnost pro talent a nadání 

o spolupráci při přípravě koncepce péče o nadané. 

První byla vypracována kolektivem autorů v roce 1992 - 93. Pak následovaly další. 

Využití kolísalo s personálními změnami na MŠMT. 

Vzdělávání mimořádně nadaných dětí se dostalo více pozornosti v nové školské 

legislativě a v rámcových a školních vzdělávacích programech. Je-li dítě 

identifikováno jako mimořádně nadané, má škola povinnost vypracovat pro ně 1VP. 

Zatím ale nejsou zkušenosti a motivace je jak kde, viz odpovědi výše.... " 
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В. Zydatiß 

„Po výsledcích PlSA-stiidie se ukázalo, že Spolková republika Německo na tom není 

zas až tak dobře, jak se všichni domnívají. " 

Otázka č. 9: 

Kdybyste se měla vyjádřit к informovanosti učitelů, co se této problematiky 

týče ... 

Odpovědi: 

PhDr. Vondráková 

„ Velmi různá, převážně ale nedostatečná. Výjimku tvoří velmi motivovaní, případně ti, 

kteří mají zkušenosti s vlastními dětmi, pobytem v zahraničí, apod.. 

Postupně se ale situace velmi zvolna zlepšuje. Je ale nezbytné zařadit problematiku 

do povinné průpravy všech učitelů a vyškolit specialisty. " 

B. Zydatiß 

„Největší nedostatek shledávám vtom, že problematika mimořádně nadaných dětí 

není součástí vzdělání učitelů. Někteří učitelé, kterých se tato problematika osobně 

týká, jsou velmi angažovaní a mají zájem. Jiní jsou zase z. důvodu neznalosti, 

nedostatečné připravenosti a empatie nezpůsobilí mimořádně nadané děti vyučovat. " 

Otázka č. 10: 

Shledáváte nějaké nedostatky v oblasti výchovy a vzdělávání mimořádně 
nadaných dětí? Jaké? 

Odpovědi: 

PhDr. E. Vondráková 

„ Velké nedostatky shledávám v konkrétních jednotlivých případech ze současné praxe 

škol (ne všech, samozřejmě, ale mnoha, obávám se, že většiny). Chybí informovanost 

a motivace učitelů, ale i rodičů. " 
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В. Zydatiß 

„ Téma mimořádné nadání není dodnes součástí pedagogického vzdělání učitelů a 

vychovatelů. Jako velký problém vidím to, když se včas ( nebo vůbec) nerozpozná 

mimořádně nadaný žák, jehož projevy chování se důsledkem nedostačujících školních 

aktivit mohou jevit ve srovnání s ostatními žáky jako nestandardní. " 

Otázka č. 11: 

Vyjádřete, prosím, Vaše názory, myšlenky či očekávání, vztahující se 

к problematice mimořádně nadaných žáků. 

Odpovědi: 

PhDr. E. Vondráková 

Tuto odpověď nestihnu ... 

B. Zydatiß 

„Mezi učiteli se musí dostat do povědomí ta skutečnost, že být mimořádně nadaný 

neznamená mít vynikající výkony. Důležité je, aby si učitelé uvědomovali, že je 

normální být rozdílný. Pojem diferenciace je "zaklínadlo", z. kterého by mohly 

profitovat všechny děti. " 

8.8 Interpretace výsledků dotazníku 

Cílem praktické části diplomové práce bylo srovnání péče o nadané v České 

republice a v Německu. Otázky pro odborníky jsem koncipovala tak, abych získala co 

nejvíce informací o aktuální situaci v jednotlivých zemích v této oblasti. Otázky jsou 

všechny otevřené a týkají se převážně podpory nadaných dětí a jejich rodičů, dále 

opatření, která tuto podporu umožňují a připravenosti učitelů pro práci s nadanými 

žáky. 
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Otázka č. I Existují v České republice / Nemecku státní školy, které jsou určené 

pro mimořádně nadané děti? 

Zobou odpovědí vyplývá, že speciální školy přímo pro mimořádně 

intelektově nadané v České republice ani v Německu (Berlíně) nejsou. V obou 

případech se období prvního stupně řeší integrací nadaného žáka do běžné třídy . Jak 

v České republice, tak v Německu existuje několik základních škol, které jsou 

zaměřené na různé předměty (hudební výchova, sport, přírodovědné předměty, 

jazyky apod.). Tyto základní školy navštěvují žáci, kteří jsou ve zmíněné oblasti 

talentovaní. 

B. Zydatiß ve své odpovědi uvádí, že nový školský zákon z roku 2004 uvádí 

v platnost některá opatření týkající vzdělávání mimořádně nadaných dětí. Jedná se 

především o principy vnitřní a vnější diferenciace ve vzdělávání mimořádně 

nadaných žáků. Ze školského zákona z roku 2004, který je platný pro Berlín a 

Brandenburg dále vyplývá, že nadaní žáci by měli být maximálně podporovaní. Byla 

zavedena opatření, která se jednak týkají individuální podpory a jednak podpory 

skupin mimořádně nadaných žáku. Co se týká individuální podpory jsou to 

následující opatření: včasná diagnostika, předčasné zahájení školní docházky, 

přeskočení ročníku, účast na výuce ve vyšších ročnících a účast na vysokoškolských 

přednáškách. Z hlediska podpory žáků ve skupinách jsou to tato opatření: "rychlíkové 

třídy", regionální kluby nadaných dětí (jenom v Berlíně jsou čtyři), matematická 

školní společnost (sdružení dětí s nadáním a zájmem o matematiku), gymnázia 

spolupracující s Humboldtovou univerzitou a letní akademie pro mimořádně nadané 

žáky. 

V České republice vešel v platnost zákon, který zohledňuje mimořádně 

nadané děti, v roce 2005, tedy o rok později než v Německu. Byla zavedena některá 

podobná opatření týkající se individuální podpory mimořádně nadaného žáka. 

Opatření v podobě individuálně vzdělávacího plánu, přeskočení ročníku, metod práce 

učitele s nadaným žákem by měly být založeny na principech akcelerace a 

obohacování. V českém školském zákoně nejsou uvedena opatření, která by se týkala 

předčasného zahájení školní docházky pro intelektově nadané nebo podpory skupin 

nadaných žáků. To jakým způsobem budou uplatňovány principy obohacování a 
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akcelerace ve vyučování mimořádně nadaného žáka závisí především na učiteli a 

řediteli školy. 

Otázka č. 2 Je možný předčasný nástup do školy, pokud se jedná o mimořádně 

nadané dítě? Jaké jsou podmínky předčasného nástupu do školy? 

Zobou odpovědí odborníků je zřejmé, že za určitých podmínek je možné u 

mimořádně nadaných dětí předčasné zahájení školní docházky. Tyto podmínky se 

shodují v případech psychologického vyšetření dítěte a souhlasu ředitele školy, kam 

by mělo dítě nastoupit. Co se týká vyjádření okresní školské rady v Německu, jak 

uvádí B. Zydatiß, tak se o něm PhDr. Vondráková nezmiňuje. V České republice je 

naopak nutné vyjádření dětského lékaře a písemná žádost rodičů. 

Jak vyplývá z výpovědi B. Zydatiß, je v Německu (Berlíně) možné předčasné 

zahájení školní docházky nejenom pro mimořádně nadané děti, ale i pro děti, které by 

podle uvážení, z hlediska psychického i tělesného vývoje, mohly 1. třídu zvládnout. B. 

Zydatiß se vyjadřuje o možnosti navštěvování 1. třídy jako žák návštěvník, která při 

případném žákově neúspěchu nenese žádné důsledky. Obecně je začátek školní 

docházky v Berlíně dříve než v České Republice. Z odpovědí odborníků vyplývá, že 

v Německu je v normálním případě zákonem daná nejnižší hranice věku dítěte pro 

zahájení školní docházky 5 let a 6 měsíců, v České republice je to 5 let a 8 měsíců. 

Otázka č. 3 Jaké jsou vzdělávací možnosti v rámci jedné školy pro mimořádně 

nadaného žáka, který je integrovaný v běžné třídě? 

Podle odpovědi PhDr. Vondrákové a B. Zydatiß záleží vzdělávací možnosti 

integrovaného mimořádně nadaného žáka převážně na učiteli. V německém i českém 

školském zákoně jsou sice zakotvena opatření týkající se vnitřní diferenciace 

(předčasné zahájení školní docházky, přeskočení ročníku, účast mimořádně nadaného 

žáka na předmětech vyučovaných ve vyšších ročnících, účast na přednáškách na 

vysokých školách - pouze Německo), ovšem pokud nemá žák "štěstí" na rozumného 

učitele, nepřinesou tato opatření žádné pozitivní výsledky. PhDr. Vondráková 

klasifikuje dále integraci mimořádně nadaných dětí v České republice z hlediska 
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pripravenosti učitelů v začátcích, a tudíž se v mnoha případech nedá mluvit o 

integraci v pravém slova smyslu. 

Otázka č. 4 Jakou podporu mají rodiče talentovaných dětí z hlediska poradenství 

v otázkách jejich výchovy a vzdělávání? 

Jak v České republice, tak i v Německu existují opatření, která nabízejí 

podporu rodičům mimořádně nadaných dětí. Tato opatření se jeví být v obou 

případech velmi podobná. Jak se zmiňuje PhDr. Vondráková největší podporu pro 

rodiče představuje klub rodičů nadaných dětí, který se organizován Společností pro 

talent a nadání v pravidelných měsíčních intervalech. Setkání rodičů, které řeší 

podobné otázky výchovy a vzdělávání nadaných dětí, jsou dobrou příležitostí 

к diskusím а к vzájemné výměně zkušeností. Podle výpovědí B. Zydatiß i PhDr. 

Vondrákové se v otázkách poradenství mohou rodiče obrátit na okresní a školní 

psychology. V odpovědi B. Zydatiß není zmínka o existenci podobného sdružení 

rodičů mimořádně nadaných dětí, jak je tomu u výpovědi PhDr. E. Vondrákové. Po 

prostudování příloh, které jsem obdržela jako dodatek к výpovědím od B. Zydatiß, 

jsem zjistila, že na území celého Německa působí Německá společnost pro 

mimořádně nadané dítě (Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind), která má 

v jednotlivých spolkových zemích své regionální zastoupení. Tato společnost nabízí 

rovněž poradenství rodičům a učitelům nadaných dětí, pořádá přednášky a semináře 

a sdružuje rodiče, kterých se tato problematika týká. 

Jak se zmiňuje PhDr. Vondráková к tématu připravenosti a informovanosti 

psychologů v otázkách výchovy a vzdělávání nadaných dětí, tak sjedná spíše o 

individuální záležitost, která je zatím ještě v začátcích. Myslím si, že toto vyjádření 

by mohlo platit obecně. 

Otázka č. 5 Jaké existují podpůrné programy ve vzdělávání mimořádně 

nadaných? 

Vzhledem к odpovědím, které jsem na tuto otázku obdržela, musím 

konstatovat, že v oblasti podpůrných programů pro mimořádně nadané děti se situace 
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v Německu (Berlíně) jeví jako poměrně lepší. Existuje zde několik oficiálních a 

organizovaných konceptů, které umožňují rozvoj a podporu nadaných dětí. Jedná se o 

bezplatná opatření, kterých může využít každé dítě, u kterého bylo prokázáno 

mimořádné nadání. Co se týká regionálních klubů pro mimořádně nadané děti, tak 

jsou v Berlíně celkem čtyři s různým místem konání, takže je takřka pro každého 

zajištěna dobrá dostupnost. Tento rok bylo vytvořeno 480 volných míst s různou 

vědeckou tématikou kurzů. Setkání probíhají vždy v odpoledních hodinách, 

několikrát v týdnu, záleží na výběru kurzů. Podle mého názoru jsou taková setkání 

pro nadané děti velmi přínosná i co se týká sociálních vztahů. Nezřídka má totiž 

nadané dítě v běžné třídě pocit nepochopení a neporozumění ze strany spolužáků, 

vyplývající převážně z odlišných zájmů. Setkání takového typu umožňují kontakt dětí 

se stejnými nebo podobnými zájmy, což může pozitivně ovlivňovat jejich socializaci. 

Rychlíkové třídy, jejichž cílem je dosažení maturity ve výrazně kratším 

časovém úseku a s tím související předčasný vstup do pracovního světa, je opatření, 

které, podle mého názoru, nezohledňuje skutečný věk dítěte a jeho přirozenosti. 

Nadané dítě, stejně jako každé jiné dítě, má právo na plné prožití etapy dětství i 

s momenty, které mohou budit zájem, že ho zdržují v jeho kognitivním vývoji. 

Nadané dítě by se nemělo setkávat jen s dětmi nadanými, ale i s dětmi, které zrovna 

nejsou mimořádně nadané. I takové sociální vztahy jsou pro něj v mnoha ohledech 

přínosem. 

Jako velmi pozitivní hodnotím spolupráci základních škol a gymnázií 

s univerzitami nebo výzkumnými centry. Nabízí se zde možnosti zajímavých projektů 

a specializované výuky, které mohou být pro nadané žáky velkou motivací i 

podnětem к dalšímu studiu. 

Otázka č. 6 Existují v České republice možnosti dalšího vzdělávání učitelů v této 

oblasti? 

Podle výpovědí obou expertů neexistuje ani v jedné zemi systematické 

vzdělávání učitelů v oblasti výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných dětí. 

Přednášky a semináře, které se к této problematice vztahují se konají příležitostně a 

jsou navštěvovány dobrovolně učiteli se zájmem o tuto problematiku. V obou 

případech se možnosti vzdělávání v této oblasti realizují prostřednictvím národních 
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společností, podporující talentované a nadané děti (StaN, Deutsche Gesellschaft für 

hochbegabte Kind). Otázkou zůstává, zda-li je taková příprava pedagogů dostačující. 

Vzhledem ke všem obtížím, s kterými se učitel nadaného žáka může setkat, se 

domnívám, že není. Nadané dítě potřebuje učitele, který je nejen odborníkem 

ve vyučovacím předmětu, ale i dobrým psychologem, který oplývá vlastnostmi jako 

jsou tolerance, trpělivost a spravedlivost (viz kapitola V. 1.1.1 ). Takových učitelů není 

mnoho, a proto se domnívám, že by systematická příprava učitelů pro práci 

s nadanými žáky mohla jejich počet zvýšit. Často se stává, že vystudovaný učitel 

není informován o fenoménu mimořádného nadání a ani nedokáže nadaného žáka 

rozpoznat, natož vhodně podporovat. Chybí informovanost a osvěta. Pravdou sice je, 

že na některých pedagogických fakultách v České republice je pro zájemce možnost 

navštěvovat volitelný seminář, týkající se této problematiky, ale i to neshledávám 

jako dostačující. Nadaní žáci představují pro společnost jistý potenciál, který by se 

měl umět využít. 

Otázka č. 7 Mají učitelé obecně zájem o tuto problematiku? 

Podle odpovědí obou odborníků se situace v obou zemích zdá být podobná. 

Obě dotazované osoby hodnotí zájem učitelů v závislosti na jejich osobních 

zkušenostech. B. Zydatiß nahlíží na zájem učitelů možná pozitivněji než PhDr. 

Vondráková (výrok o počtu zájemců o její přednášku), ale v závěru dodává, že však 

chybí dostatek možností vzdělávání se v tomto oboru. Podle mého názoru zájem 

učitelů souvisí s informovanosti a ta, jak jsem již v předchozích úvahách předeslala, 

mezi učiteli chybí. Situace by se snad mohla změnit tím, že by se problematika 

výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných dětí zařadila do povinného 

pedagogického vzdělání učitelů. 

Otázka č. 8 Kdy se začalo více diskutovat o vzdělávání mimořádně nadaných? 

V České republice se začalo diskutovat o problematice vzdělávání mimořádně 

nadaných po roce 1989 a jak naznačuje PhDr. Vondráková postoje společnosti byly 

zpočátku negativní. Vlivem předchozích politických tendencí, které se odrazily i ve 
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výchově a vzděláváni, bylo na nadané často nazíráno jako na elitářskou skupinu. 

Situace se ale s postupem času měnila к lepšímu a lze říci, že školský zákon z roku 

2005 přinesl asi nejpodstatnější změny, ve formě zavedení několika opatření ve 

vzdělávání nadaných žáků. 

Situace v Německu (Berlíně) byla odlišná, alespoň co se týká západního 

Berlína, kde nedošlo ke změně politického systému. Podle vyjádření B. Zydatiß, se 

začalo o problematice nadaných dětí více diskutovat až po PISA - Studii. 

Výsledky první PISA - studie z roku 2000 ukázaly, že němečtí žáci jsou 

v základních znalostech z oboru matematiky, jazyka a přírodovědných předmětů ve 

srovnání s ostatními průmyslovými zeměmi podprůměrní. Jako příčina 

podprůměrného výsledku se často označuje skutečnost, že v Německu žije velké 

množství cizinců (převážně z východních zemí), kteří nejsou dostatečně integrovaní. 

Výsledky PISA - studie, byly pro německou vládu tak šokující, že se rozhodla zavést 

postupy, které měly vést к zlepšení. V roce 2003 proběhla další PISA - studie a 

Německo se o několik míst zlepšilo, takže se zařadilo mezi průměrné státy. O 

problematice nadaných dětí se tedy začalo intenzivněji diskutovat v roce 2000 a je 

evidentní, že tyto diskuse přinesly mnoho pozitivních změn v oblasti péče o nadané. 

Je s politováním hodné, že pozitivním změnám musí takřka vždy předcházet 

negativní událost, v tomto případě výsledky PISA- studie z roku 2000. 

Otázka č. 9 Kdybyste se měla vyjádřit к informovanosti učitelů, co se této 

problematiky týče ... 

Zodpovědí obou expertů je zřejmé, že informovanost mezi učitelstvem je 

různá. V obou případech se dotazovaní vyjádřili v tom smyslu, že někteří učitelé jsou 

dobře informovaní a jiní vůbec ne. Příčinu informovanosti učitelů však připisují 

jiným skutečnostem, než soustavné přípravě na povolání učitele na vysoké škole. Jak 

jsem již v předchozích úvahách zmínila, mohla by snad současnou situaci vyřešit 

povinná průprava učitelů. 

Otázka č. 10 Shledáváte nějaké nedostatky v oblasti výchovy a vzdělávání 

mimořádně nadaných dětí? Jaké? 
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Nadané děti, stejně jako ostatní děti, jsou rozdílné. Netvoří homogenní 

skupinu, nemají pokaždé stejné vlastnosti a projevy chování. Někdy je velmi obtížné 

nadané dítě rozpoznat. Pokud není učitel vnímavý, poučený a jeho povolání jej 

nenaplňuje, tak se může stát, že nadané dítě nerozpozná. Tento fakt považuje B. 

Zydatiß za největší chybu, co se výchovy a vzdělávání nadaných dětí týká. PhDr. 

Vondráková ve své odpovědi upozorňuje na nedostatek motivace a připravenosti ze 

strany učitelů, ale i rodičů a negativně hodnotí postupy většiny škol v práci 

s nadanými. Výpovědi obou expertů spolu víceméně souvisejí a doplňují se. Jsem 

toho názoru, že špatná nebo vůbec žádná identifikace nadaného žáka souvisí 

s nepřipraveností, ale i nezájmem jak učitelů, tak i rodičů. 

Otázka č. 1 I Vyjádřete, prosím, Vaše názory, myšlenky či očekávání, vztahující 

se к problematice mimořádně nadaných žáků. 

Na tuto otázku jsem obdržela odpověď pouze od B. Zydatiß, která vkládá 

naději ve vzdělávání nadaných žáků do způsobu vyučování založeném na principu 

diferenciace. Každé dítě je individualita a výuka, která je založená na principu 

diferenciace je vhodná nejenom pro děti mimořádně nadané, ale i žáky slabší. 

Otázkou zůstává, zda jsou podmínky úspěšné diferenciace v rámci běžné třídy 

realizovatelné. 

Dotazník, který byl určen odborníkům v oblasti výchovy a vzdělávání 

mimořádně nadaných žáků ukázal v několika hlediskách rozdílnou situaci v péči o 

nadané ve zmíněných zemích. Největší rozdíl shledávám v realizaci opatření, která 

jsou v podobné formě ukotvena ve školských zákonech obou zemí. Co se týká 

Německé spolkové Republiky (Berlína) bylo zavedeno několik podpůrných programů 

a konceptů, které v případě integrovaného nadaného žáka do běžné třídy, umožňují 

rozvoj a podporu jeho nadání. Opatření typu okresních klubů (skupin) pro mimořádně 

nadané jsou bezplatná, týkají se různých oborů a jako velké pozitivum shledávám to, 

že jsou vzdálenostně pro každého dobře dostupná. Další rozdíl je v ustanovení 

zahájení povinné školní docházky, Německo je v tomto ohledu mnohem 

benevolentnější a umožňuje všem připraveným dětem předčasné zahájení školní 
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docházky. V České republice je tato možnost omezena, předčasné zahájení školní 

docházky je v jednotlivých případech možné pouze na doporučení školního 

psychologa. 

Na otázku, kdy se začalo více diskutovat o problematice vzdělávání nadaných 

žáků, byly odpovědi také odlišné. V České republice se tato otázka začala více řešit 

po roce 1989 a v Německu po uveřejnění překvapivých výsledků PISA - studie 

z roku 2000. Je evidentní, že německé školství bylo výsledky tak ochromeno, že 

začalo intenzivně pracovat na celkovém vylepšení situace ve školství, což se 

některých směrech zdařilo. 

Ostatní odpovědi týkající se připravenosti, podpory a informovanosti učitelů 

popř. rodičů byly podobné. Obě odbornice se v podstatě vyjádřily ve stejném smyslu, 

a sice, že chybí systematická příprava učitelů pro práci s mimořádně nadanými dětmi. 

Z hlediska poradenství mají rodiče i učitelé v obou státech možnost obrátit se na 

národní společnosti zabývající se touto tématikou. 

Pokud bych měla výsledek tohoto dílčího výzkumu praktické části diplomové 

práce zhodnotit, tak se domnívám, že situace v Německu (Berlíně) je z hlediska 

podpory a rozvoje nadání pro nadané žáky příznivější. 

94 



9. ZÁVĚR 

V úvodu diplomové práce jsem uvedla, že na nadané děti je mnohdy 

pohlíženo jako na bezproblémové děti, které nepotřebují zvláštní péči. Tento pohled 

je však nesprávný a dokazuje jen neznalost této problematiky. Jak vyplývá z 

praktické části diplomové práce jsou to děti, které potřebují citlivý přístup jak ze 

strany rodiny, tak i ze strany učitelů a školy. Jsou to děti, které často disponují 

velkým potenciálem vědomostí a schopností, který by neměl zůstat nevyužitý. A 

právě k tomu je nutná zvláštní péče, stejně jako u dětí, jejichž potenciál je omezen. 

Nadané děti mají někdy obtíže, které bez pomoci druhých mohou narůstat a vést až 

к negativnímu sebepojetí či poruchám osobnosti. Nadané děti jsou často velice 

tvořivé osobnosti a jejich přínos pro společnost by mohl být velký. Proto je třeba 

takové děti rozpoznávat, podporovat je a dále jejich nadání přirozeně rozvíjet a to 

nejen prostřednictvím individuálně vzdělávacího plánu. České školství již podniklo 

několik pozitivních kroků v tomto směru, ale jak ukazují výsledky praktické části této 

diplomové práce, je toho ještě mnoho co zlepšovat. Věřím, že se situace bude nadále 

zlepšovat a to nejenom v tomto ohledu. Jsem přesvědčena, že pro práci s nadanými 

žáky je velmi důležité mít zájem, informovat se, komunikovat a být přístupný i jiným 

názorům, které mohou pocházet z různých zemí. 

Studium problematiky nadaných dětí, výzkum a psaní diplomové práce byly 

pro mě velkým přínosem. Prostřednictvím diplomové práce jsem si ujasnila některé 

pojmy a domněnky a obohatila své znalosti. Na závěr bych chtěla dodat, že nadané 

děti jsou opravdu pro své nadání výjimečné, ale nesmíme zapomínat, že každé dítě je 

svým způsobem výjimečné, a každé dítě by mělo být především spokojené a 

vyrovnané. 
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RESUMÉ 

Diplomová práce na téma problematika integrace nadaných žáků obsahuje 

teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na pojmové zmapování 

problematiky nadání a vývoj jeho pojetí. Popisuje osobnost mimořádně nadaného dítěte 

a sociální prostředí, které ho obklopuje. Dále jsou v teoretické části uvedeny možnosti 

vzdělávání mimořádně nadaných, kde je největší důraz kladen na integraci a podmínky 

její realizace. Další částí je přehled současných přístupů к péči o nadané u nás, 

v Německu a v ostatních zemích. 

V praktické části jsou zpracovány metodou kasuistiky dva konkrétní případy 

mimořádně nadaných dětí, přičemž největší pozornost je věnována vývoji jejich 

sebepojetí. Dále zmapování zkušeností a záměrů v jejich výchově a vzdělávání jako 

obecnějších námětů к tvorbě individuálního vzdělávacího programu. Další výzkum 

srovnává dotazníkovou metodou péči o nadané v Německu a v České republice. 

RESÜMEE 
Diplomarbeit über das Thema Problematik der Integration der hochbegabten 

Kinder besteht aus einem theoretischen und praktischen Teil. Der theorethische Teil 

befasst sich mit der Aufklärung der Hauptbegriffen, die mit der Problematik der 

Hochbegabung zusammenhängen, sowie auch mit der Entwicklung der 

Begabungsauffassung. In dem theoretischen Teil werden auch die charakteristischen 

Merkmale einer hochbegabten Kind-Persönlichkeit und sein soziales Umfeld 

beschrieben. Dieser Teil orientiert sich weiter an Unterrichtsmöglichkeiten der 

hochbegabten Schüler mit Nachdruck auf Integration und Bedingungen ihrer 

Realisation. 

In dem praktischen Teil wurden zwei konkrete Fälle mit der Kasuistikmethode 

bearbeitet, wobei die Aufmerksemkeit auf ihr Selbstbildentwicklung und 

Bildungserfahrungen gerichtet wurde. Die nächste Forschung der Diplomarbeit 

vergleicht durch die Fragenbogenmethode die aktuelle Situation im Bereich der 

Schulbildung und Erziehung der hochbegabten Kinder in der Tschechischen Republik 

und in Deutschland. 
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Jméno: l/' ' ' ! Třída: 4Г Datum: 

ZÁVEREČNÁ PISEMNA PRACE - 4. ročník 

1) Co významného se stalo rgku 863 na Velké Moravě? 
* ^ r k - ^ Í M ^ J L 

2) Jak se jmenoval přemyslovský kníže, který byl zavražděn svým 
bratrem jve Staré Boleslavi ? 

\J> ,|ť> 7) 
r' • ^Un^r' 

3) Napiš jméno prvního přemyslovského knížete, který získal 
královskou korunu a titul „král" pouze pro svou osobu? 
"A I 

4) Napiš jméno prvního českého knížete, který získal titul „kráľ's 
dědičným právem? 

, I 
5) Jak se nazývá románská stavba s kruhovým půdorysem? „ 
6) Najdi na mapě České republiky 5 hradů nebp zámků a^napiš je. 

Ф- {X* a^JošU. Ж ^ А * У ÄAs L 
7) Který z českých królú měl přezdívku „král železný a zlatý"? 

1 fflj«* 
8) Napiš kdo všechno patřil ke královskému dvoru. 

9) Jak se jmenoval český král z rodu Lucemburků („otec vlasti")? 
•а/' чк 

10) Napiš názvy staveb, které dal „otec vlasti" postavit? Napiš názvy staveb, které dal 
'Ъ-Ьпкл^Г yyi^-VÍ; 
7o Lrtaráoh .11Л.1 

7 

dají české 11) Ze kterých předmětů se skládají české korunovační klenoty? 
M/flUsh ^^^ГО^Г'/ШЛ/, At Qjcvlst 

12) Proč„otec vlasti" založil r&ku 1348 pražskou univerzitu? 
^ fo* Áft, 

13) Kde, kdy a jak zemřel Mistr Jan Hus? k.uc, k u j a jaKzcinrci lynsir j a n n u s : /\iIaC 
JŕyL ^ Л л г У ^ 1 н^ 

14) Jak se jmenovaLnçjslavnější český vojevůdce, vůdce husitského 
h n u t í ? yj fi-W . 

15) Král Zikmund byl spojencem nebo protivníkem J. Husa, J Žižky? 
Лл,-Л 
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PhDr Eva Vondráková, Praha 5, Bellušova 1827/53, ičo 439 43 934 

Radek Schejbal 
nar. 26.10.1996 (věk v době vyšetření: 5 let, 10 měsíců) 
bydl.: 431 11 Jirkov, Obránců míru 838 

Zpráva z psychologického vyšetření, konaného dne 30.8. a 21.9 .2002 

Před dvěma lety se matka dítěte se obrátila na Společnost pro talent a nadání -
E C H A (pobočka European Council for High Ability, poradce Rady Evropy pro 
vzdělávání nadaných) se žádostí o posouzení rozumových schopností svého syna a o 
konzultaci ve věci j eho výchovy. 

Psychologické vyšetření, konané dne 3.2.2001 (ve věku 4 roky a 3 měsíce), 
potvrdilo mimořádně vysokou úroveň rozumových schopnost í dítěte a značný rozsah 
vědomostí a zájmů. Rovněž znalosti a dovednosti už tehdy odpovídaly dobře 
zvládnuté první třídě. 

V současné době chlapec navštěvuje první třídu, která však nepostačuje jeho 
vývojovým možnostem a potřebám. Je proto zapotřebí najít p ro něj vhodný 
vzdělávací postup, který by podporoval jeho zájem o učení a umožnil mu dále se 
rozvíjet. 

Psychologické vyšetření ze dne 30.8. a 21.9.2002: 
Chlapec j e statný, pečovaný. Spolupracuje bez problémů, jednoduché úlohy 

řeší bez nadšení, ale chová se zdvořile a se zájmem očekává úlohy obtížnější. 
Ve verbálním i neverbálním testu rozumových schopností dosahuje výrazně 

nadprůměrných výsledků (odpovídajícím věku sedmi a osmi let). Vynikající byl 
zejména výkon v matematice, která mu připadala jednoduchá a kde snadno zvládl 
všechny úlohy. 

Rozsah vědomost í a zájmů chlapce se od minulého vyšetření značně rozšířil. 
V současné době ho nejvíce baví geometrie. 
Nároky první třídy zvládl už před dvěma lety, aktuální úroveň j eho znalostí odpovídá 
vyšším ročníkům. 

Závěr: 
Mimořádně intelektově nadané dítě, vyrůstající v podnětném rodinném 

prostředí. Školní zařazení by mělo odpovídat vzdělávacím potřebám chlapce a 
iupožnit mu přiměřený rozvoj v oblasti intelektu i sociálního přizpůsobení. Chlapec 
potřebuje být v kontaktu s vrstevníky, ke svému zdravému vývoji ale potřebuje být 
vzděláván ve skupině dětí, které j sou mu svým stupněm vývoje bližší, tedy se 
staršími. 

Doporučení: 
Vzhledem к vývojové úrovni, motivaci a znalostem doporučujeme zařazení 

chlapce do vyšší třídy. Vývoj chlapce budeme i nadále sledovat, případné konzultovat 
se zahraničními odborníky. 

V Praze dne 26.10.2002 PhDr Eva Vondráková, 
předsedkyně Společnosti pro talent a nadáni - E C H A 
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Příloha č. 11 
Ж>лКс 

PhDr. Eva Vond ráková - p s y c h o l o g 
Bellušova 1827/53, 155 00 Praha 515 

Schejbal Radek. nar. 26.10.! 996 V Praze, dne 2.12.2004 
bydl.: 431 ! 1 Jirkov, Obránců míru 838 

Zpráva z psychologického vyšetřeni, konaného dne 23.10.2004 (věk v době vyšetření: 81et.) 

Chlapec byl vyšetřen na žádost matky, která dlouhodobé spolupracuje se Společností 
pro talent a nadání. Už ve čtyřech letech byla diagnostikována mimořádně vysoká úroveň 
rozumových schopností i znalosti dítěte. Následující vyšetření (v necelých šesti letech) 
potvrdila vysoký intelektový potenciál a konstatovala rostoucí rozsah vědomostí a zájmů. 

К současnému vyšetření byla použita testová baterie WJ-IE (Woodcock-.lohnson 
International Edition), což je mezinárodně uznávaný nástroj к posuzování rozumových 
schopností mimořádné nadaných dětí i dospělých. V současné době j e tento test připravován 
к použiti v ČR. Výsledky potvrdily mimořádné intelektové nadání chlapce: 

Verbální schopnosti (informace, schopnost usuzovat, „krystalická" inteligence) 
odpovídají věkové kategorii 18 let, s rozmezím od 15 let do dospělosti. 

Schopnost myšlení (dlouhodobá paměť, kvantitativní vyvozování, prostorové vztahy, 
„fluidní" inteligence) j e zcela na úrovni dospělého (více než 24 let). 

Koanitivni efektivnost (rychlost a přesnost myšlení) odpovídá věku 17.5 s rozmezím 
od 13.5 roku do dospělosti. Je rovněž mimořádně vysoká, ač j e z hlediska jednotl ivých 
výkonu chlapce relativně nejslabší. 

Celkově je výkon chlapce v tomto testu na úrovni dospělého, s dolní hranicí 
schopností na úrovni 16ti let. 

Ve všech oblastech se jeví j ako velmi pokročilý. Úkoly odpovídající svou náročností 
jeho věkové úrovni (pro 8 let) vnímá jako extrémně lehké a jej ich „řešení" ho netěší. 

Chlapec má rovněž vyspělý slovník i vystupováni. V průběhu vyšetření spontánně 
opravil chybnou odpověď s komentářem: , (jo. tady jsem nepochopil podstatu věci", u j iné. i na 
jeho poměry náročné úlohy dodal: „nevím princip". 

Chlapec к co nejlepšímu rozvoji svých mimořádných schopností a osobnosti nezbytně 
potřebuje být i nadále vzděláván podle individuálního studijního plánu..V jeho případě se 
jedná v ČR o precedens, neboť u nás i ve světě existuje sice více podobně nadaných jedinců, 
avšak jen u části z nich je potenciál patřičně rozvíjen, takže jejich výskyt je poměrně vzácný. 
Je tedy zapotřebí vytvářet originální vzdělávací program a hledat příležitosti ke komunikaci 
s těmi, kteří mají podobné zájmy a úroveň uvažování, jak se staršími, tak s vrstevníky. Je iaké 
zapotřebí hledat (na straně chlapce i školy a zájmových činností) styčné body к (vzájemné 
zaj ímavému) zapojení do běžné vrstevnické skupiny, což je zvlášť obtížné. 

Chlapec by byl velmi vhodným adeptem pro školu pro mimořádně nadané děti, pokud 
by v ČR existovala. I tam by zřejmě potřeboval individuální vzdělávací program. 

Závěr a doporučení: Mimořádně nadané dítě; zejména intelektově, s řadou rozvinutých a 
propracovaných zájmů, výukově výrazně akcelerované. Jeho další vzdělávání nemá v ČR 
model, podle kterého by se dalo postupovat. Je tedy třeba vytvářet individuální vzdělávací 
program. Při jeho přípravě a realizaci je žádoucí pokračování spolupráce se Společností pro 
talent a nadání, která konzultuje některé kroky s MŠMT, které je s tímto případem 
seznámeno. STaN-P.CI 1Л (Phl)r . Vondráková) rovněž pomáhá při hledání podobně 
zaměřených vrstevníků a při hledáni modelů pro vzdělávání a výchovu tohoto chlapce. 

PhDr. Eva Vondráková. předsedkyně STaN-ECHA. 

tel.: 235513632 
mob i l : 606541187 
e-mai l : vond rakova@che l l o . cz 

ICO: 4394 934 
DIČ: CZ485505071 

mailto:vondrakova@chello.cz
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Příloha č. 13 

Schulgesetz für das Land Berlin (2004) 

§ 4 Grundsätze für die Verwirklichung 

(3) Schüler und Schülerinnen mit besonderen Begabungen, hohen kognitiven 

Fähigkeiten oder mit erheblichen Lernschwierigkeiten sind besonders zu fördern. 

Drohendem Leistungsversagen und anderen Beeinträchtigungen des Lernens, der 

sprachlichen, körperlichen, sozialen und emotionalen Entwicklung soll mit Maßnahmen 

der Prävention, der Früherkennung und der rechtzeitigen Einleitung von zusätzlicher 

Förderung begegnet werden. Die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf soll vorrangig im gemeinsamen Unterricht erfolgen. 

Brandenburger Schulgesetz (2002) 

Abschnitt 2 Auftrag der Schule § 3 Recht auf Bildung 

(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes dienen der Verwirklichung des Rechts auf Bildung 

gemäß Artikel 29 Abs. I der Verfassung des Landes Brandenburg. Die Schulen sind so zu 

gestalten, dass gleicher Zugang, unabhängig von der wirtschaftlichen und sozialen Lage, 

der nationalen Herkunft, der politischen oder religiösen Überzeugung und des Geschlechts, 

gewährleistet wird. Es ist Aufgabe aller Schulen, jede Schülerin und jeden Schüler zu 

fördern. Begabte, sozial Benachteiligte und Menschen mit Behinderungen sind besonders 

zu fördern. 

(2) Begabte sollen besonders durch eine Zusammenarbeit mit Hochschulen gemäß § 9 Abs. 

1, Schulen mit besonderer Prägung gemäß § 8 Abs. 4 und § 143, die Möglichkeit des 

Überspringens oder der Vorversetzung gemäß § 59 Abs. 6, die Berücksichtigung des 

besonderen Unterrichtsbedarfs gemäß § 109 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 und durch individuelle 

Hilfen gefördert werden. 



Konzept zur Förderung 
hochbegabter Schülerinnen und Schüler 

in Berlin 

(Klaus BÖRGER) 

1. Was ist Hochbegabung? 

• allgemeine hohe geistige Disposition (nicht zwingend gleichzusetzen mit 
erbrachter Leistung) 

• hocheffiziente Aufnahme und Verarbeitung von Informationen 
• außergewöhnliche Denk- und Problemlösefähigkeit in sehr abstrakter Form, 

extrem erhöhte Denkgeschwindigkeit 
• Hochbegabung ist messbar: 10 von 130 und darüber 
2. Von welcher Größenordnung sprechen wir? 
• Wissenschaft benennt weltweit konstante Größe von ca. 2% der Bevölkerung 
• das heißt für Berlin ca. 400 Kinder eines Einschulungsjahrgangs 
3. Was bringt das Schulgesetz dazu? 

Aufnahme des Rechtsanspruches auf Förderung von Schülerinnen und Schülern mit 
besonderen Begabungen und hohen kognitiven Fähigkeiten im Schulgesetz (§ 4 Absatz 3). 
Einen Rechtsanspruch gibt es sonst bundesweit nicht. 

4. Welcher Philosophie folgen wir in Berlin? 

A Wir sind verantwortlich: Eine Gesellschaft muss verantwortlich mit ihren 
Humanressourcen umgehen. Es gebietet die Menschenwürde, jedem möglichst günstige 
Bedingungen zur Entfaltung seiner Persönlichkeit zu geben. Ein rohstoffarmes Land wie 
Deutschland ist überdies allein auch wirtschaftlich auf die optimale Nutzung seines 
geistigen Potentials gewiesen. 

В Kein Beginn bei Null: Berlin kann in der Hochbegabtenförderung auf einem sukzessiv 
errichteten soliden Fundament und bewährten Strukturen aufbauen, diese verbessern und 
notwendige ergänzende Angebote entwickeln. 

С Nicht alle über einen Kamm scheren: 
Es gibt Hochbegabte, die ohne Schwierigkeiten unser normales Schulsystem - viele 
besonders erfolgreich - durchlaufen und durch übliche Binnendifferenzierung im Unterricht, 
spezielle Freizeitangebote, durch eigene Aktivitäten und ein förderndes Elternhaus ihren 
Wissensdurst hinreichend befriedigen und ihre Begabungen weiter entwickeln. Es gibt 
andere Hochbegabte, die einer besonderen Forderung und Förderung bereits in der Schule 
bedürfen und ohne eine solche eine problematische Persönlichkeitsentwicklung bis hin zu 
schwerwiegenden psychosozialen Störungen ausprägen. Kognitive Hochbegabung ist in 



diesen Fällen nicht nur Lust, sondern auch Last für die Betroffenen. Insbesondere für diese 
zweite Gruppe Hochbegabter bedarf es individuell abgestimmter Bedingungen, für die eine 
Vielfalt von Fördermöglichkeiten vorzuhalten und laufend weiter zu entwickeln ist. 
D Deshalb ist unsere Strategie: 

• Hochbegabte möglichst frühzeitig wahrzunehmen, zu fördern und zu fordern, 
• individuell adäquate Lern- und Entwicklungsbedingungen zu schaffen, 
• vielfältige und in beide Richtungen durchlässige Angebote zu entwickeln, 
• Hochbegabte zu integrieren, statt auszugrenzen (Prinzip der integrativen 

Förderung: mitschwimmen im Strom einer normalen Schule, Verbleib bei Eltern und 
Geschwistern) 

E Stabiles soziales Umfeld ist beste Entwicklungsvoraussetzung: 
Für Hochbegabte ist ein stabiles soziales Umfeld für eine gesunde 
Persönlichkeitsentwicklung von besonderer Bedeutung. „Geist" und „Seele" dürfen nicht 
voneinander abgekoppelt werden. Hochbegabte sollen daher in ihrem Bildungsgang so 
wenig wie möglich, aber so viel wie nötig separiert sein. Das Maß muss jeweils individuell 
abgewogen und bei Schwierigkeiten wieder überprüft werden. Der Stadtstaat Berlin mit 
seinen kurzen Wegen bietet Hochbegabten die große Chance, sowohl ihr familiäres und 
schulisches Umfeld zu erhalten als auch mit einer Reihe dezentraler Angebote ein Umfeld 
zu schaffen, in dem sie die angemessene Förderung und Forderung zu erfahren. 
5. Überblick über Maßnahmen zur schulischen Förderung besonders Begabter und 
kognitiv Hochbegabter ( Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen unter Punkt 
6.) 

A Diagnostik und Beratung: 

Schulpsychologisches Zentrum für Begabungsförderung (BSZB/ seit 2001) 
Anschrift: Wilhelmstraße 52, 10117 Berlin-Mitte, 
Aufgaben (kostenfreie): Identifizierung von 

• Identifizierung von Begabungsprofilen 
• Identifizierung von Hochbegabung 
• Beratung (ca. 200-300 Fälle p.a. mit steigender Tendenz) 

Eng abgestimmt zwischen Beratungsstelle, Schulaufsicht und Schule konnten in den letzen 
Jahren Fehlentwicklungen gerade bei Hochbegabten entgegen gewirkt bzw. erfolgreich 
korrigiert werden durch das „Einfädeln" in den jeweils geeigneten Schulstandort. Das 
Zentrum arbeitet eng mit den einschlägigen Fachverbänden zusammen. Es kooperiert 
zudem mit den Schulpsychologen der Bezirke, die - ebenso wie niedergelassene 
Psychologen - ebenfalls Hochbegabung diagnostizieren können. 



Erläuterungen zu den einzelnen Fördermaßnahmen 

A Vorzeitiges Einschulen (ab 5 Vi Jahre) plus beschleunigtes Durchlaufen der 
Schuleingangsphase 

• Ziel: Besonders begabte und hochbegabte Schülerinnen und Schüler soll der straffe 
Einstieg in ihren Lernvorsprüngen, ihrer schnellen Auffassungsgabe, schnellen 
Informationsverarbeitung und guten Gedächtnisleistung von Anfang an 
unterstützen und fordernd fördern. Hochbegabte Kinder beschäftigen sich früh und 
erfolgreich mit Bildungsinhalten des Schulanfangs - eine frühere Einschulung 
kommt ihnen dabei entgegen. Sie können die in der Regel zweijährige 
Schulanfangsphase in nur einem Jahr durchlaufen und werden so in ihrem 
Bildungsgang nicht länger gebremst. Ihrem Bedürfnis nach sozialer Stabilität 
entspricht, dass sie nicht wie bisher durch ein frühes Überspringen ihr gesamtes 
vertrautes Klassenumfeld verlieren, da in jedem Zug mit mehreren Kindern 
gerechnet wird, die die Schulanfangsphase bereits nach einem Jahr verlassen. 

• Hinweis: Schulische Unterforderung Hochbegabter gerade in den ersten 
Schuljahren ist eine der wesentlichen Ursachen für schwierige Lernbiographien mit 
z.T. schweren Folgen für den weiteren Bildungs- und Lebensweg bis hin zum 
totalen Schulversagen und sozialer Desintegration (sog. Underachiever). Eine sehr 
frühzeitige und sozial eingebundene Förderung ist daher anzustreben, um 
Konzentrationsfähigkeit, Arbeitshaltung und soziale Kompetenz zu entwickeln und 
zu erhalten. 

В Überspringen 

• Ziel: ist die Förderung durch angemessene Forderungen und eine Beschleunigung 
des Bildungsganges und ein damit früheres Einmünden in die Arbeitswelt. Durch 
die verlässliche rechtliche Regelung im Schulgesetz wird Verfahrenssicherheit für 
die beteiligten Akteure gewährleistet und ein deutlicher Anstieg der Zahl der 
„Überspringer" angestrebt. 

• Hinweis: Bisher erfolgte Überspringen nur in vergleichsweise geringer Fallzahl: 
liber Jahre konstant max. 100 Kinder pro Schuljahr (= 0,5 % eines Schuljahrgangs) 
in der Grundschule und durchschnittlich 20 Kinder in den Oberschulen. Die starke 
Einschränkung, nicht am Ende oder Anfang einer Schulart zu überspringen, wurde 
mit dem Schulgesetz gestrichen. Fortan kann in jeder Klassenstufe übersprungen 
werden. 

С Unterricht in bis zu 2 Fächern in nächsthöheren Jahrgangsstufen 

• Ziel: Optimale individuelle Förderung von Hochbegabung in dem Fach/ den 
Fächern einer entsprechend festgestellten besonderen Begabung, insbesondere 
kognitiven Hochbegabung durch Teilnahme am Unterricht in der/ den 



nächsthöheren Jahrgangstufen in bis zu zwei Fächern bei gleichzeitigen Erhalt des 
vertrauten Klassenverbands (sozial integrierend; affektiv stabilisierend). Diese 
Regelung ermöglicht hervorragende Durchlässigkeit in beide Richtungen. 

• Hinweis: Bisher nur in wenigen Einzelfällen wegen mangelnder rechtlicher 
Regelung praktiziert; insbesondere wegen Rechtsunsicherheit hinsichtlich der 
Berücksichtigung der erworbenen Note in der höheren Jahrgangsstufe, aber auch 
aus Scheu vor dem pädagogischen Aufwand. Durch künftigen Rechtsanspruch muss 
Schule dieses Verfahren anbieten, sich mit den pädagogischen Anforderungen 
auseinandersetzen und dafür Lehrerfortbildungsangebote nutzen. Informationen 
können über die Schulpsychologie und das Berliner Zentrum für 
Begabungsförderung eingeholt werden. Die in der höheren Jahrgangsstufe 
erworbene Note wird auf dem Zeugnis berücksichtigt. 

D Besuch von Hochschulveranstaltungen 

• Ziel: Optimale individuelle Förderung von Hochbegabung in dem Fach/ den 
Fächern einer entsprechend festgestellten besonderen Begabung, insbesondere 
kognitiven Hochbegabung durch Teilnahme an Hochschulveranstaltungen 
(außerhalb der Unterrichtszeit). Hochschulen können auf diese Weise ihre künftigen 
leistungsstarken Studenten für sich interessieren. 

• Hinweis: Gibt es bereits vereinzelt z.B. im Rahmen des FU-MINT-Projekts 
(Mathematik, Informatik, Naturwiss., Technik) zwischen einzelnen Schulen und der 
FU. Wird sukzessiv ausgedehnt auch auf andere Fachbereiche/Fakultäten. 

Anrechenbarkeit auf ein einschlägiges Studium („Scheine" im Grundstudium): Anreiz für 
Aufnahme eines einschlägigen Fachstudiums. 

E Superschnellläufer 

• Ziel: Abitur nach 11 Schuljahren; Förderung von kognitiv hochbegabten 
Schülerinnen und Schüler in einem echten Accelerationsprogramm, in das auch gut 
begabte wie besonders befähigte Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden 
(begabungsdurchmischte Gruppen) 

• Hinweis: Bundesweit einmalige Möglichkeit für Hochbegabte. Durch das 
Vorhandensein eines begabungsfördernden und sozial integrierenden Lernumfeldes 
werden kognitiv hochbegabte Schülerinnen und Schüler eingebettet sein in ein 
konstantes und verlässliches Milieu, das auch von anderen Motiven als denen der 
kognitiven Hochleistung regiert wird. Kognitiv Hochbegabte schwimmen mit in 
einem lernfördernden und sie affektiv stabilisierenden und tragenden Milieu. 

Aufnahme: an allen Schulstandorten der bisherigen Schnellläufer nach einem einheitlichen 
und zwischen den Schulen abgestimmten Verfahren. Es besteht aus drei Teilen, die 
gleichgewichtig für ein Ranking herangezogen werden. 


