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Příloha č. 1 

Dotazník vzdělání a postojů dle Centra rozvoje nadaných dětí – vzor 

Váţené učitelky mateřských škol! 

V poslední době lze zaznamenat zvýšený zájem o otázky týkající se vzdělávání 

nadaných dětí. Současná legislativa jiţ umoţňuje volit mezi různými vzdělávacími 

alternativami. Postoj pedagogů ke způsobu vzdělávání nadaných dětí se ale mnohdy 

různí. Protoţe nadání se můţe projevit v jakémkoli věku, tedy i předškolním, chci Vás 

tímto poţádat o spolupráci při vyplnění tohoto dotazníku. Jeho cílem je zjistit postoj 

učitelek mateřských škol k nadaným dětem, jejich vzdělávání i k nadání jako takovému. 

Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou pouţity v praktické části mé diplomové 

práce.  

               Děkuji za Vaši ochotu a čas. Bc. Martina Pernicová 

 

Část 1: 

1.  Váš rok narození je 1930 1931 1932 1933 1934 1935 

1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

1990  

2. Je jeden ze členů Vaší rodiny nadaný? ano ne  

3. Myslíte si, ţe jste nadaný/nadaná ano ne  

 



 

 

4.  Jaké je Vaše vzdělání? 

 Středoškolské 

 Vyšší odborné 

 Vysokoškolské 

Pokud je Vaše vzdělání jiného neţ pedagogického směru, upřesněte je prosím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Část 2: 

1. Nadání je vzácná komodita, kterou musíme podporovat. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

2. Vynaloţení speciálních prostředků na vzdělávání nadaných dětí představuje 

výhodnou investici do budoucnosti naší společnosti. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

3. Poskytování zvláštní pomoci nadaným umoţňuje zachovat společenské 

nerovnosti. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

4. Speciální služby nadaným nejsou spravedlivé vůči ostatním dětem. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

5. Stinnou stránkou speciálních programů pro nadané děti je vytváření elitářství. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

  

 



 

 

6. Kdyţ investujeme doplňující prostředky do vzdělávání problémových dětí, 

měli bychom poskytovat to samé i dětem nadaným. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

7. Je nespravedlivé připravovat nadané děti o obohacení učiva, které potřebují. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

8. Problémové děti mají největší potřebu speciálních vzdělávacích programů. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

9. V našich školách není vždy zcela možné, aby nadané děti zcela rozvíjely 

svůj talent. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

10. Naše školy jiţ dostatečně odpovídají potřebám nadaných dětí. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

  

 

 



 

 

11. Nadané děti nepotřebují speciální vzdělávací služby. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

12. Nadaným v našich školách už je věnována větší pozornost. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

13. Nadaní uspějí v kaţdém případě, bez ohledu na vzdělávací plán. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

14. Kvůli nedostatku vhodného programu se současní nadaní mohou v budoucnu 

stát delikventy a odpadlíky společnosti. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

15. Nadaní v běţných třídách marní svůj čas. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

  

 

 



 

 

16. Pokud nadaní nejsou ve škole dostatečně motivováni, mohou zlenivět. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

17. Lidé se rodí jako nadaní, není moţné se nadaným stát. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

18. Školy by měly nadaným dětem umožnit postupovat rychleji. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

19. Obohacený vzdělávací program můţe pomoci nadaným dětem plně rozvinout 

jejich schopnosti. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

20. Nejlepší způsob jak vyhovět potřebám nadaných je umístit je do 

speciální třídy. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

  

 

 



 

 

21. Většina učitelů nemá ve třídě čas věnovat zvláštní pozornost nadaným 

dětem. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

22. Rozdělením studentů na nadané a ostatní zvyšujeme označkování dětí 

jako silné – slabé, dobré – méně dobré atd. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

  

23. Kdyţ jsou nadané děti umístěny do speciální třídy, ostatní děti se cítí 

podhodnocené. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

24. Nadané děti se mohou stát ješitnými a sobeckými, pokud jim věnujeme 

zvláštní pozornost. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

25. Rychlost vzdělávání v běžných školách je pro nadané děti příliš pomalá. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

  

 



 

 

 

26. Průměrné děti jsou nejvýznamnějším zdrojem a potenciálem společnosti, 

proto by měly být v centru naší pozornosti. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

27. Nadaným dětem bychom měli věnovat stejnou pozornost, jakou věnujeme 

dětem problémovým. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

28. Obohacení učiva je dobrým prostředkem jak naplnit specifické vzdělávací 

potřeby nadaných dětí. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

29. Nadaní potřebují zvláštní pozornost, aby mohli plně rozvíjet svůj talent. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

30. Je méně výhodné poskytovat speciální vzdělávání problémovým dětem neţ 

dětem nadaným. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  



 

 

31. Nadané děti často vyrušují ostatní ve třídě. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

32. Myšlenka poskytování speciálních vzdělávacích programů nadaným dětem je 

proti demokratickým zásadám naší společnosti. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

33. Běţné školní osnovy mohou dříve či později potlačit zvídavost některých 

nadaných dětí. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

34. Z hlediska morálky a zodpovědnosti bychom měli pomáhat problémovým 

dětem – spíše neţ dětem nadaným. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

35. Společnost musí ve jménu pokroku rozvíjet nadané jedince k úplnému  

maximu. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

  



 

 

 

36. Nadané děti jsou často nespolečenské. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

37. Nadaní by měli ve svém volném čase pomáhat těm, kteří se vyvíjejí pomaleji. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

38. Největší odpovědnost v rozvoji talentu nadaných dětí mají jejich rodiče. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

39. Rovná příleţitost ve vzdělávání neznamená stejné vzdělávací programy pro 

všechny, ale spíše programy přizpůsobené specifickým potřebám kaţdého dítěte. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

40. Učitelé obecně dávají přednost výuce nadaných dětí než dětí, které mají 

výukové problémy. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

  

 



 

 

 

41. V našich školách je moţné naplnit vzdělávací potřeby nadaných dětí bez 

vynaloţení dalších prostředků. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

42. Dítě, které bylo identifikováno jako nadané, má větší problémy najít si 

kamarády. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

43. Všechny děti by mohly být nadané, kdyby měly podporu okolí. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

44. Kdyţ jsou nadané děti umístěny do společné třídy, většina z nich se hůře 

přizpůsobuje skutečnosti, ţe uţ nejsou v čele třídy. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

45. Nadaní většinou pochází z bohatých rodin. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

  



 

 

 

46. Některé děti jsou více nadané neţ jiné. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

  

47. Speciální vzdělávací sluţby pro nadané děti jsou známkou privilegií. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

  

48. Speciální vzdělávací programy více motivují nadané děti k učení 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

  

49. Mít ve třídě nadané dítě je obtěžující pro ostatní děti i učitele. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

 

50. V naší škole nejsou ţádné nadané děti. 

naprosto 

nesouhlasím 

spíše  

nesouhlasím 

nejsem  

rozhodnut(a) 

spíše  

souhlasím 

naprosto  

souhlasím 

----------------- ----------------- ------------------ ------------ --------  

  

 



 

 

Dotazník vzdělání a postojů dle Centra nadání – vyhodnocení 

Část 1: 

1. Váš rok narození je 

1x 1954 2x 1965 2x 1974 1x 1987 

3x 1958 2x 1970 2x 1978 1x 1990 

1x 1960 1x 1971 1x 1982 

1x 1963 1x 1973 1x 1986 

 

2. Je jeden ze členů Vaší rodiny nadaný? 

13x ano 7x ne 

 

3. Myslíte si, ţe jste nadaný/nadaná? 

13x ano  7x ne 

 

4. Jaké je Vaše vzdělání? 

16x středoškolské 

3x vyšší odborné 

1x vysokoškolské 

 

Pokud je Vaše vzdělání jiného neţ pedagogického směru, upřesněte je prosím. 

1x rodinná škola 

2x obchodní akademie 

1x hotelová škola 

 

 



 

 

Část 2: 

 

2. Vynaloţení speciálních prostředků na vzdělávání nadaných dětí představuje 

výhodnou investici do budoucnosti naší společnosti. 

2x NR 

2x SS 

16x NS 

 

3. Poskytování zvláštní pomoci nadaným umoţňuje zachovat společenské 

nerovnosti. 

5x NN 

12x SN 

1x NR 

2x SS 

 

4. Speciální služby nadaným nejsou spravedlivé vůči ostatním dětem. 

13x NN 

3x SN 

1x NR 

2x SS 

1x NS 

 

5. Stinnou stránkou speciálních programů pro nadané děti je vytváření elitářství. 

12x NN 

2x SN 

1. Nadání je vzácná komodita, kterou musíme podporovat. 

4x SS 

16x NS 

 



 

 

2x NR 

3x SS 

1x NS 

 

6. Kdyţ investujeme doplňující prostředky do vzdělávání problémových dětí, 

měli bychom poskytovat to samé i dětem nadaným. 

3x NR 

2x SS 

15x NS 

 

7. Je nespravedlivé připravovat nadané děti o obohacení učiva, které potřebují. 

3x SN 

2x NR 

4x SS 

11x NS 

 

8. Problémové děti mají největší potřebu speciálních vzdělávacích programů. 

2x SN 

18x NS 

 

9. V našich školách není vždy zcela možné, aby nadané děti zcela rozvíjely 

svůj talent. 

1x NN 

1x SN 

2x NR 

3x SS 

13x NS 

  



 

 

 

10. Naše školy jiţ dostatečně odpovídají potřebám nadaných dětí. 

13x NN 

2x SN 

5x NR 

 

11. Nadané děti nepotřebují speciální vzdělávací služby. 

5x NN 

7x SN 

1x NR 

5x SS 

2x NS 

 

12. Nadaným v našich školách už je věnována větší pozornost. 

2xSN 

1x NR 

15x SS 

2x NS 

 

13. Nadaní uspějí v kaţdém případě, bez ohledu na vzdělávací plán. 

10x NN 

3x SN 

1x NR 

3x SS 

3x NS 

 

 

 



 

 

14. Kvůli nedostatku vhodného programu se současní nadaní mohou v budoucnu 

stát delikventy a odpadlíky společnosti. 

3x NN 

10x SN 

4x NR 

3x SS 

 

15. Nadaní v běţných třídách marní svůj čas. 

5x SN 

12x NR 

3x SS 

 

16. Pokud nadaní nejsou ve škole dostatečně motivováni, mohou zlenivět. 

2x SN 

5x NR 

13x SS 

 

17. Lidé se rodí jako nadaní, není moţné se nadaným stát. 

2x NR 

16x SS 

2x NS 

 

18. Školy by měly nadaným dětem umožnit postupovat rychleji. 

3x NR 

13x SS 

4x NS 

  

 



 

 

 

19. Obohacený vzdělávací program můţe pomoci nadaným dětem plně rozvinout 

jejich schopnosti. 

2x NR 

6x SS 

12x NS 

 

20. Nejlepší způsob jak vyhovět potřebám nadaných je umístit je do 

speciální třídy. 

1x NN 

4x SN 

2x NR 

10x SS 

3x NS 

 

21. Většina učitelů nemá ve třídě čas věnovat zvláštní pozornost nadaným 

dětem. 

2x SN 

1x NR 

2x SS 

15x NS 

 

22. Rozdělením studentů na nadané a ostatní zvyšujeme označkování dětí 

jako silné – slabé, dobré – méně dobré atd. 

4x NN 

5x SN 

8x NR 

2x SS 

1x NS 



 

 

  

23. Kdyţ jsou nadané děti umístěny do speciální třídy, ostatní děti se cítí 

podhodnocené. 

3x NN 

11x SN 

2x NR 

4x SS 

 

24. Nadané děti se mohou stát ješitnými a sobeckými, pokud jim věnujeme 

zvláštní pozornost. 

4x NN 

12x SN 

1x NR 

3x SS 

 

25. Rychlost vzdělávání v běžných školách je pro nadané děti příliš pomalá. 

2x SN 

1x NR 

4x SS 

13x NS 

 

26. Průměrné děti jsou nejvýznamnějším zdrojem a potenciálem společnosti, 

proto by měly být v centru naší pozornosti. 

3x NS 

14x NR 

3x SS 

 

 



 

 

 

27. Nadaným dětem bychom měli věnovat stejnou pozornost, jakou věnujeme 

dětem problémovým. 

2x SN 

3x NR 

6x SS 

9x NS 

 

28. Obohacení učiva je dobrým prostředkem jak naplnit specifické vzdělávací 

potřeby nadaných dětí. 

1x SN 

3x NR 

3x SS 

13x NS 

 

29. Nadaní potřebují zvláštní pozornost, aby mohli plně rozvíjet svůj talent. 

5x SN 

1x NR 

6x SS 

8x NS  

 

30. Je méně výhodné poskytovat speciální vzdělávání problémovým dětem neţ 

dětem nadaným. 

5x NN 

3x SN 

10x NR 

2x SS 

1x NS 

 



 

 

 

31. Nadané děti často vyrušují ostatní ve třídě. 

1x NN 

5x SN 

1x NR 

11x SS 

2x NS 

 

32. Myšlenka poskytování speciálních vzdělávacích programů nadaným dětem je 

proti demokratickým zásadám naší společnosti. 

14x NN 

3x SN 

2x NR 

1x SS 

 

33. Běţné školní osnovy mohou dříve či později potlačit zvídavost některých 

nadaných dětí. 

3x SN 

1x NR 

16x SS 

 

34. Z hlediska morálky a zodpovědnosti bychom měli pomáhat problémovým 

dětem – spíše neţ dětem nadaným. 

2x NN 

6x SN 

8x NR 

4x SS 

  

 



 

 

35. Společnost musí ve jménu pokroku rozvíjet nadané jedince k úplnému  

maximu. 

1x SN 

3x NR 

14x SS 

2x NS 

 

36. Nadané děti jsou často nespolečenské. 

2x NN 

5x SN 

3x NR 

8x SS 

2x NS 

 

37. Nadaní by měli ve svém volném čase pomáhat těm, kteří se vyvíjejí pomaleji. 

5x NN 

11x SN 

4x NR 

 

38. Největší odpovědnost v rozvoji talentu nadaných dětí mají jejich rodiče. 

1x NN 

10x SN 

4x NR 

3x SS 

2x NS 

 

  

 



 

 

39. Rovná příleţitost ve vzdělávání neznamená stejné vzdělávací programy pro 

všechny, ale spíše programy přizpůsobené specifickým potřebám kaţdého dítěte. 

1x NR 

2x SS 

17x NS 

 

40. Učitelé obecně dávají přednost výuce nadaných dětí než dětí, které mají 

výukové problémy. 

11x SN 

1x NR 

8x SS 

 

41. V našich školách je moţné naplnit vzdělávací potřeby nadaných dětí bez 

vynaloţení dalších prostředků. 

15x SN 

2x NR 

3x SS 

 

42. Dítě, které bylo identifikováno jako nadané, má větší problémy najít si 

kamarády. 

4x NN 

11x SN 

2x NR 

3x SS 

 

43. Všechny děti by mohly být nadané, kdyby měly podporu okolí. 

6x NN 

7x SN 

7x NR 



 

 

 

44. Kdyţ jsou nadané děti umístěny do společné třídy, většina z nich se hůře 

přizpůsobuje skutečnosti, ţe uţ nejsou v čele třídy. 

16x SN 

2x NR 

2x SS 

 

45. Nadaní většinou pochází z bohatých rodin. 

16x NN 

3x SN 

1x NR 

 

46. Některé děti jsou více nadané neţ jiné. 

2x NN 

7x SN 

2x NR 

3x SS 

6x NS 

  

47. Speciální vzdělávací sluţby pro nadané děti jsou známkou privilegií. 

5x NN 

14x SN 

1x SS 

  

48. Speciální vzdělávací programy více motivují nadané děti k učení. 

2x SN 

9x NR 

5x SS 



 

 

4x NS 

 

49. Mít ve třídě nadané dítě je obtěžující pro ostatní děti i učitele. 

3x NN 

5x SN 

4x NR 

6x SS 

2x NS 

 

50. V naší škole nejsou ţádné nadané děti. 

3x NN 

5x SN 

10x NR 

1x SS 

1x NS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 2 

Vlastní pozorování – záznam 

Podzim 2008 

Míša přišel na školní zahradu s maminkou. Na sobě měl masku ducha. Po přivítání 

s ním i maminkou jsem mu řekla, ţe je jeho maska moc hezká. Nejprve nereagoval, po 

chvíli se pousmál a začal mi ukazovat, jakým způsobem bude maska potmě svítit. 

Podrobně mi popsal, jak do masky vmontoval monočlánek a propojil ho, aby maska 

byla svítící. V závěru mi řekl, ţe to všechno si vymyslel a vyrobil sám. Pak jsem ho 

v průběhu večera sledovala několikrát. Běhal sice na zahradě mezi dětmi, ale nijak si 

s nimi nehrál, spíše byl jakoby vedle nich. Těsně před ohňostrojem, dříve neţ tomu 

maminka mohla zabránit, šel za pánem, který ohňostroj chystal a poţádal ho, zda by mu 

mohl ukázat, jak ohňostroj funguje, ţe mu bude pomáhat. Neţ stačil pán zareagovat, 

odvedla Míšu maminka. Po skončení ohňostroje uţ Míša nejevil o nic zájem, zlobil se, 

ţe jej maminka nenechala přímo u ohňostroje. S maminkou odjeli domů mezi prvními. 

Zima 2008 

Na Vánoční dílny vtrhl Míša do dveří jako velká voda a smetl ze stolečku nejblíţe u 

dveří všechno, co na něm bylo připraveno. Nahrnul to, co shodil, na jednu hromadu, 

zvedl to, posadil hromadu doprostřed stolu a nevinně se na mě usmál. Pak teprve 

pozdravil. Při dílnách jsem procházela mezi rodiči s dětmi, radila jsem jim, nebo 

pomáhala něco přidrţet a podobně. Kdyţ jsem se přiblíţila k Míšově mamince, která se 

mě chtěla na něco zeptat, Míša volal, ţe on nic nepotřebuje. Dělá všechno sám a 

netradičním způsobem. Mamince poradil, ať si dělá ona své výrobky a on taky své, aby 

mu do toho nezasahovala. Ze čtyř výrobků vypadal podobně jako ten vzorový pouze 

jeden – vánoční svícen. U ostatních stolečků vyuţil materiál ke konstruování svých 

vlastních vynálezů – jeden z nich, kolem 40 centimetrů velký prostorový útvar ze špejlí, 

byl přístroj na měření meziplanetárního prachu. Po skončení své činnosti odběhl na 

koberec, vylezl nahoru na ţebřiny a ze dvou lan se chystal něco vytvořit. Protoţe mu ale 

jedno lano spadlo na zem a maminka ho volala k úklidu, lano nechal na zemi a mamince 

řekl, ţe člověk nemá chvilku klidu na to, aby něco pořádného vynalezl. 



 

 

Jaro 2009 

Dnes poprvé jsem Míšu viděla si hrát s kamarádem. Byl to jeho o dva roky starší 

bratranec. Rozehrávali spolu jakousi hru Na piráty a námořníky. Starší chlapec Míšovi 

vysvětloval pravidla. Míša je zpočátku neustále upravoval a měl tendenci do nich 

prosadit svůj názor. Po asi deseti minutách domlouvání bez výsledku Míša prohlásil, ţe 

to bude stopovat. Teď si budou hrát patnáct minut podle chlapcových pravidel a pak 

patnáct minut podle Míšových. Toto řešení bylo přijatelné pro oba. V průběhu hry se 

Míša několikrát snaţil prosadit, pouţil i sílu a o poklad se doslova přetahovali. Míša ve 

hře nebyl příliš přístupný domluvě, vţdycky sice řekl, ţe se domluví, ale vydrţelo mu to 

jen chvilku.  

O týden později jsem měla moţnost Míšu vidět, jak si hraje se sousedovým o dva roky 

mladším chlapcem. Míša byl v roli vynálezce, chlapec jeho učeň. Nosil mu různé věci, 

Míša je spojoval různými způsoby k sobě a Davídkovi komentoval, co právě dělá. 

Davídek byl celou dobu pasivním účastníkem a bylo vidět, ţe přesně tak je Míša 

spokojený. Kdyţ se Davídek jednou ozval s nějakou připomínkou, Míša mu řekl, ţe 

buď bude poslouchat pokyny svého pána, nebo ho u svého vynalézání nemůţe 

potřebovat. 

Léto 2009 

Na závěrečný táborák na zahradě mateřské školy přišla nejdříve Míšova maminka, Míša 

si prý něco musí v autě dopsat, neţ to zapomene a pak přijde. Kdyţ přišel, zkusil si 

projít dvě disciplíny, které byly pro děti připraveny, ale v půlce druhé prohlásil, ţe je to 

pro malé děti a vlezl si do stanu. Po chvíli začal vysílat dvě menší děti do okolí a dával 

jim úkoly, co mu mají nosit. Po asi tři čtvrtě hodině ze stanu vylezl a volal maminku, ať 

se jde na něco podívat. Vytvořil dvoufázový překlápěcí systém, který se bude náramně 

hodit pro práce na jiných planetách. Podal k tomu sloţité vysvětlení, které jsem bohuţel 

nestačila zaznamenat. Pak si šel sám nařezat a opéct špekáček a aţ do večera řádil 

s dětmi na průlezkách. 

 



 

 

V průběhu roku jsem několikrát měla moţnost pozorovat Míšu doma při návštěvách. 

Většinou jsme si chvilku povídali v kuchyni s maminkou. Míša byl vţdy zabraný do 

nějakého vlastního tvoření – buďto míchal kyseliny a zapisoval si postup, nebo 

zlepšoval či konstruoval nějaký vynález. Mě si buďto příliš nevšímal, nebo mi naopak 

ochotně ukazoval, co vytváří a popisoval mi přesný postup. Mezitím mi vţdy sdělil 

nějakou informaci, kterou se právě dozvěděl buďto z knihy nebo televize a to včetně 

nejmenších podrobností. Hovořil ale vţdy aţ tehdy, kdyţ se jeho činnost chýlila ke 

konci, jinak se plně soustředil a neměl potřebu mluvit. Mnoho informací, které mi 

sděloval, jsem si pak přečetla v knihách, které měl v knihovně. Vţdy přesně zopakoval 

to, co bylo v knize, jen svými vlastními slovy. Kdyţ jsem mu jednou řekla, ţe něčemu 

úplně dobře nerozumím, vysvětlil mi to úplně jinak, jednoduše, ale přesto obsahově 

správně. Odborné termíny uţíval zcela s jistotou, bez komolení. Neustále sháněl 

dospělého, který by rozuměl elektrotechnice a konstruoval s ním i sloţitější obvody, na 

které on nemá součástky. Někdy se zejména v jeho chování k mamince projevuje 

absence muţské role – chce být za kaţdou cenu dominantní a hledá náhradní muţské 

vzory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 3 

Test pro rodiče (jaro 2008) 

Pozn.: Test s identifikační škálou odpovědí je uveden v knize Nadané dítě a rozvoj jeho 

schopností (Fořtík, 2007). Zde jsou jen očíslované otázky s odpověďmi Míšovy 

maminky. U některých je kurzívou dopsán i její komentář. 

škála – většinou, často, občas, málokdy 

Část A 

1. Má široký slovník, vyjadřuje se jasně a plynule.    

 většinou 

2. Rychle myslí.        

 většinou 

3. Snadno si vybavuje fakta.       

 většinou 

4. Chce znát, jak věci fungují.      

 většinou 

5. Je vášnivý čtenář.          

občas 

6. Na první pohled nesouvisející fakta spojuje novým způsobem.    

často 

7. Snadno se začne nudit.       

 většinou 

Pokud si sám nemůže najít činnost, která by ho zaujala. Např. u někoho na návštěvě. 

Jinak doma se nenudí nikdy, pořád něco vymýšlí. 



 

 

8. Chce znát zdůvodnění proč, klade otázky téměř na cokoli.  

 většinou 

9. Má rádo věci pro dospělé a chce být se staršími lidmi.     

často 

Věci pro dospělé ho fascinují, hlavně různé technické. Se staršími lidmi chce být jen 

s těmi, kteří si s ním mají o čem povídat, tedy o tom, co ho zajímá.  

10. Je velmi zvědavé.        

 většinou 

11. Je impulzivní – dřív jedná, neţ myslí.     

 většinou 

12. Je dobrodruh.        

 většinou 

13. Kdyţ dostane příleţitost, má sklony k ovládnutí druhých.  

 většinou 

14. Je vytrvalé, zůstává u úkolu, dokud jej nevyřeší.   

 většinou 

15. Má dobrou fyzickou koordinaci těla.     

 většinou 

16. Je nezávislé a samostatné.        

často 

17. Má smysl pro humor.       

 většinou 

18. Má široký okruh zájmů.       

 většinou 



 

 

19. Je iniciativní.        

 většinou 

Někdy až moc. Kolikrát vyřídí něco, co si myslí, že je potřeba a že tím mně nebo někomu 

pomůže a já se pak nestačím divit. 

20. Hledá vlastní odpovědi a řešení problémů.    

 většinou 

21. Zajímá se o budoucnost a světové problémy.      

občas 

22. Je schopné sledovat i náročné instrukce.     

 většinou 

23. Je schopné ve společnosti riskovat.     

 většinou 

24. Má povahu vedoucího.       

 většinou 

25. Rádo hraje komplikované hry.      

 většinou 

26. Má neobvyklé uvaţování.        

často 

27. Stanovuje si vysoké cíle.         

často 

28. vymýšlí a konstruuje nové výrobky.     

 většinou 

29. Neustále se snaţí měnit stávající.       

často  



 

 

30. Vydrţí se dlouho soustředit, coţ mu umoţňuje úspěšně řešit problémy a zůstat u 

svých zájmů.        

často 

 

Část B 

odpovědi - ano, ne 

1. Začalo vaše dítě číst před vstupem do školy?     

ano 

Pokud ano, naučilo se to samo?       

ano 

2. Hraje vaše dítě na nějaký hudební nástroj? Pokud ano, na jaký?   

 ano, na flétnu 

3. Jakých mimoškolních aktivit se vaše dítě účastní?    

v MŠ ţádné nejsou 

4. Jaké má vaše dítě specifické koníčky nebo zájmy?  

elektrotechnické, a pak takové, které souvisí s chemií, různými pokusy, rád 

konstruuje různé vynálezy 

5. Jaké knihy v poslední době rádo četlo?   

Tajemství hmoty 

 

 

 



 

 

6. Doplňte další charakteristiky k popisu dítěte.   

Vynalézá nové přístroje, míchá kyseliny, dělá chemické pokusy. Od tří let ho  

fascinuje elektrotechnika. Je tvrdohlavý, na vše musí přijít sám. Pamatuje si  

velké mnoţství informací, které ho zajímají a umí je přesně reprodukovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4 

Rozhovory 

Rozhovor s učitelkou MŠ, kterou Míša navštěvuje 

Jak byste Míšu charakterizovala? 

Paličatý, zvídavý, trošku přemoudřelý, nerad se podřizuje, pořád vymýšlí něco nového a 

snaţí se všemu, co ho zajímá, přijít na kloub.  

Napadlo Vás někdy, že se Míša od jiných dětí odlišuje? 

Popravdě řečeno, napadá mě to pořád. Např. při rozhovoru v kruhu, kdy si s dětmi 

povídáme o určitém tématu, mě jeho přítomnost znervózňuje, protoţe jsem neustále ve 

střehu, zda se nechystá promluvit. 

Mohla byste tedy jeho přítomnost v kolektivu dětí označit jako rušivou? 

To snad ani ne. Vlastně moţná ano. Víte, je to sloţité. Pokud si s ním povídám sama, 

nevadí mi. Pokud si povídáme všichni, Míša mlčí a soustředěně naslouchá, je to na něm 

úplně vidět. A já uţ trnu, s čím zase vyrukuje. Prostě jsem z něho jako na trní, nevím, co 

řekne a navíc mám obavu, ţe mu na to v podstatě nebudu mít co říci. 

Můžete uvést nějaký konkrétní případ, který Vás uvedl do rozpaků? 

No ano, zrovna v úterý. Povídali jsme si na téma Planeta Země a já. Míša začal povídat 

něco o částečkách meziplanetárního prachu a jejich pohybu v atmosféře. Nevěděla jsem, 

co k tomu dodat a navíc děti nevěděly, co si o tom myslet. Nakonec jsem rozhovor 

v kruhu ukončila. 

Mluvila jste na toto téma s Míšovou maminkou? Hledala jste spolu s ní nějaké 

řešení? 

Moc ne. Jen jsem říkala, ţe je to zvláštní, jaké má ten chlapec myšlenky. Ona mi však 

říkala, ţe ho v tom nijak cíleně nepodporuje. Jenţe to je jedno. Chlapec umí číst, takţe 

co chce vědět, to si stejně zjistí sám.  



 

 

Myslíte si, že Míšu by bylo možné označit za nadané dítě? 

To nevím. Já si nadané dítě představuju jako dítě, které všechno ví, ale je hodné a 

nekonfliktní. A to Míša není. Pořád musím řešit nějaké spory s dětmi, kterým není jasné 

to, co jim Míša říká. Jednou dokonce řekly, ţe Míša rozděluje při počítání objekty jinak 

neţ já a tvrdí jim, ţe to má více řešení. A vidíte, to je další problém, jaký ten chlapec 

pouţívá slovník. Je tak nedětský, ţe mě to někdy aţ zlobí. 

Vím, že zde tato možnost není, protože MŠ je jednotřídní. Pokud by to ale bylo 

možné, chtěla byste, aby Míša navštěvoval jinou třídu? 

To asi ne. Víte, mně nevadí ani tak on sám, jako jeho způsob myšlení, protoţe se 

vymyká všem mým představám o dětech a ţe jich za ta léta znám. Učím zde uţ osmnáct 

let.  

Je Míša v kolektivu dětí oblíbený? 

Sama se tomu divím, ale docela ano. I kdyţ on si nehraje se stejně starými dětmi. 

Vyhledává spíše mladší a ty pak pasuje do role svých podřízených. Např. často hrají hru 

na vynálezce. On je vynálezce a ostatní děti jeho pomocníci. Nosí mu ingredience, jak 

on říká a on je míchá a zapisuje průběh pokusu.  

Tyto, jak říkáte, pokusy, probíhají přímo v MŠ? 

No ano. Stačí, abych se chvilku nedívala a on uţ nese něco, co smíchá dohromady a u 

toho vysvětluje dětem kolem, co tam teď probíhá za děj. Smíchá prostě všechno, co ho 

napadne. A také často vyrábí, jak říká, kyseliny. Prý jich má doma plnou koupelnu. 

Chudák maminka! 

Nezkoušela jste toho někdy využít tak, aby se Míšovy pokusy staly přínosem pro 

ostatní děti? 

Ne. Víte, my pokusy moc neděláme. Třeba nějaké jednoduché jednou za čas ano, ale to 

co Míša vymýšlí, se snad do školky ani nehodí. A pak, nevím, co bych na tom dětem 

vysvětlovala. 

 



 

 

Říkala jste, že Míša sám čte i píše. Tyto dovednosti se naučil doma nebo v MŠ? 

Maminka říká, ţe ona ho to neučila. Prý kdyţ byl jednou nemocný, leţel s nějakou 

dětskou kníţkou v posteli. Maminka mu ji dala, aby si ji prohlíţel, ţe mu z ní za chvilku 

bude číst. On se jí prý ptal, co je tohle za písmeno a co tohle a ona mu odpovídala. Ale 

jen tak, všechno jednou, netrénovala ho v poznávání písmen. A druhý den si prý vzal tu 

kníţku a povídá, ţe dneska jí bude číst on. A četl. No a tak vlastně i píše. Často stráví 

dopoledne tím, ţe si něco spisuje. Co, to nevím, nijak to nezkoumám. Nejspíš nějaké ty 

jeho vynálezy. Asi to okoukal z kníţek. 

Necháváte ho číst i třeba ostatním dětem? 

To ne, dětem čtu jen já a kolegyně. Ta ho někdy nechává číst dětem básničky, jak 

říkala.  

V září Míša nastoupí do základní školy. Myslíte si, že mu dovednosti čtení a psaní, 

které ovládá, budou ku prospěchu nebo spíše na obtíž?   

Tak to nevím. Je tu méně dětí neţ v městských školách, třeba ho nějak zapojí tak, aby se 

nenudil a zároveň nerušil ostatní. Já sama jsem toho názoru, ţe pro dítě je lepší, kdyţ se 

číst a psát učí aţ ve škole. 

Napadlo Vás, že by měl být Míša vyšetřen v pedagogicko-psychologické poradně? 

O tom jsem neuvaţovala. Kolegyně tam posílala dvě děti kvůli odkladu školní 

docházky. Ten Míša mít nebude. Byl u zápisu a byl přijat do školy. 

Myslíte si tedy, že Míša je pro školní docházku zralý? 

Já bych řekla, ţe je aţ přezrálý. Ví toho hodně, psát umí, číst také, co by dělal ve školce. 

Jen nesprávně vyslovuje hlásku L, ale chodí na logopedii, tak snad se to zlepší. A je 

levák a má trochu tuhé zápěstí, ale to se poddá. 

Co myslíte, jak bude Míša úspěšný ve školním vyučování? 

Já myslím, ţe učitel bude mít dost práce s tím, aby ho ukáznil a přestal proslovovat ty 

své přednášky. Asi to s ním bude těţké. Jestli bude pořád takový chytrolín jako ve 



 

 

školce, má s ním učitel co dělat. Ale kdo ví, třeba mu ty jeho rozsáhlé znalosti k něčemu 

budou. 

 

Rozhovor s učitelkou ZŠ, kde byl Míša u zápisu do první třídy 

Co se Vám vybaví, když řeknu Míša? 

Ale jejda, to je zlatý kluk. Takové sluníčko. A kdybyste slyšela, co mi tu povídal. Smála 

jsem se já i pan ředitel.  

Lišil se v něčem od ostatních předškoláků? 

Hlavně tím, co povídal. Počítal, maloval, zazpíval písničku. Tam jsem se trochu 

zarazila. Děti většinou zpívají Prší, prší nebo třeba Cib, cib, cibulenka a Míša zpíval 

Morituri Te Salutant. Ale zpíval hezky, přesně si pamatoval slova. Viděla jsem, ţe to 

mamince není moc příjemné, ale kývala jsem na ni, ať ho nechá. Zpíval s citem a 

plynule a mě to i potěšilo, ţe si tak sám od sebe vybral něco jiného. Bylo opravdu vidět, 

ţe to není připravené. Maminky sem někdy přijdou s dětmi, které mají všechno tak 

nacvičené, ţe to ve stresu zapomenou. Tohle ale bylo jiné, spontánní a pro mě hezké. 

Ještě něčím Vás u zápisu překvapil? 

Ano, ještě kdyţ si měl vybrat pohádku, u které by popsal děj. Měla jsem tam 

připravených asi šest obrázků takových těch klasických pohádek. Pořád je posunoval a 

ţádnou si jakoby nemohl vybrat. Zdál se mi takový rozpačitý. Tak jsem mu nabídla, ať 

mi řekne podle obrázků třeba O červené Karkulce. On mi ji sice popsal, ale bylo vidět, 

ţe je mu to trochu proti mysli. Aţ skončil, tak řekl, ţe on by mi radši popsal konstrukční 

moţnosti elektrických obvodů anebo návod na sestrojení přístroje na měření 

meziplanetárního prachu. Překvapilo mě to i pobavilo tak, ţe jsem si to i zapsala. Také 

jsem si všimla, ţe umí číst a psát. Říkala jsem si, ţe mě na to paní učitelka (z MŠ) 

neupozornila. 

 



 

 

Myslíte si, že mu jeho znalosti a dovednosti čtení a psaní budou ve škole spíše na 

obtíž? 

To určitě ne. Jen bude nutné mu více promýšlet práci. Plánovat úkoly tak, aby on třeba 

dostal nějakou samostatnou práci, zatímco ostatní se budou učit číst. Všimla jsem si 

také, ţe má trošku nerozcvičené zápěstí, ostatně mě na to upozornila i maminka, takţe 

při psaní psacím písmem bude postupovat zároveň s ostatními. A ţe by mu byly na 

obtíţ ty znalosti, jakkoli jsou nezvyklé? Z toho obavu nemám. Alespoň ostatní něčím 

obohatí. Alespoň tedy doufám, protoţe já prvňáčky učit nebudu, asi je bude mít pan 

ředitel. 

Viděla jste Míšu sice krátce, přesto se Vás zeptám: myslíte si, že by mu měl mít 

např. vytvořen individuální vzdělávací program? 

Teď jste mě trošku zaskočila. S tímhle já zrovna moc zkušeností nemám. Jsme 

malotřídní základka – první stupeň a tohle jsme tu zatím příliš neřešili. Ale samozřejmě 

by to moţné bylo, jen by to asi předpokládalo spolupráci např. s pedagogicko 

psychologickou poradnou. 

Otázka na závěr: označila byste Míšu podle prvního dojmu jako nadané dítě? 

Asi ano. S podobným uvaţováním jsem se u dítěte doposud nesetkala. Kdyţ uváţím, ţe 

maminka ho nijak přehnaně nestimuluje a jeho znalosti vychází z vlastního zájmu o 

vesmír a elektrotechniku, pak musím říci ano, označila bych ho za nadaného. Celkově je 

zvláštní i způsob jeho vyjadřování, pouţívání odborných termínů, slovních obratů. To u 

dětí rozhodně běţné není.  

 

 

 

 

 



 

 

Rozhovor s Míšovou maminkou 

Rozhovor jaro 2008: 

Jak byste Míšu charakterizovala? 

Je hodný, milý, rád pomáhá. Je ale i trochu takový dospělácký, jak svými zájmy, tak i 

chováním. Je také tvrdohlavý, rád dělá věci po svém. Dokáţe hodiny vytvářet svoje 

pokusy, ale k logopedickému cvičení ho musím honit. A je i docela vtipný, některé jeho 

slovní obraty mě opravdu rozesmívají. A na druhou stranu mě některé jeho nápady 

přivádí k zoufalství. 

Máte na mysli něco konkrétního? 

Tak například máme v koupelně plno lahviček a v nich nejrůznější kyseliny, které 

míchá. Problém je v tom, ţe je vytváří a pak pozoruje, co se s nimi děje, takţe není 

moţné je jednoduše vyhodit, prostě tam musí určitou dobu stát. Říká jim moje 

kyselinky a já se jich nesmím ani dotknout, abych nenarušila pokus. Také ho zajímá 

elektrotechnika. Dostal na Vánoce elektrotechnickou hru a teď pořád jen spojuje 

obvody a zapisuje si výsledky. Totéţ dělá, i kdyţ ho například hlídá teta. Chvilku ho 

spustila z očí a on uţ nesl z dílny vrtačku a různé součástky, ţe bude sestrojovat jakýsi 

přístroj. Někdy jsou s tím i problémy. Jsme spolu sami a někteří příbuzní ho nechtějí 

hlídat, ţe na to nemají nervy. 

V kolika letech se naučil číst a psát? 

Číst se naučil kolem čtvrtého roku, kdyţ byl nemocný. Pořád se ptal, co je to za 

písmenko. Odpovídala jsem při vaření, jen tak mimochodem. Druhý den pak přišel 

s tím, ţe mi bude číst sám a já jsem se usmívala, co zase uslyším. On si totiţ dost často 

vymýšlel různé články a dělal, ţe jako čte v novinách. Ale kdyţ jsem se zaposlouchala, 

opravdu četl. Šla jsem se podívat a text opravdu souhlasil s tím, co říkal. Přitom kníţku 

neznal, koupila jsem mu ji, ţe si ji budeme číst, kdyţ musí leţet v posteli. Psát začal tak 

nějak souběţně s tím. Kdyţ uměl poznat písmena, uměl je seřadit k sobě tak, aby mu 

dávala slovo.  

 



 

 

Co napsal jako první? 

To uţ nevím. Ale pamatuju si, jak řekl, ţe musí psát proto, aby si mohl zapisovat, co 

potřebuje. Psal si texty písniček, některé i nevhodné, které slyšel z rádia. Stačilo mu 

písničku jednou slyšet a i kdyţ jsem mu říkala, ţe tahle zrovna není hezká, napsal si ji, 

aby to nezapomněl, protoţe se mu líbila. A to dělá dodnes. 

Co si myslíte, že ovlivnilo jeho časné čtení a psaní? 

Netuším. Sice jsem se mu hodně věnovala, kdyţ byl malý, ale nemyslím si, ţe to s tím 

souvisí. Četla jsem mu, zpívala, asi jako většina maminek. Ale on na ty dětské písničky 

nikdy moc nebyl. Ani na básničky. V mém prastarém čtenářském deníku, o kterém ani 

nevím, ţe mám v knihovně, našel báseň Josefa Svatopluka Machara Česká krajinka. A 

povídá, ţe ta se mu líbí. Tak jsem se ho ptala, co se mu na ní tak líbí a on prý, ţe 

nejlepší je ta pasáţ: … z topolů černí tam viselci visí. Kdyţ jsme byli u zápisu do školy 

a vzpomněl ji, rychle jsem převáděla řeč jinam. Ale Morituri Te Salutant paní učitelce 

zazpíval. Tomu jsem nezabránila. Co si o něm mysleli, to nevím. 

Co o Míšovi říká jeho učitelka v MŠ? 

Sice ho chválí, ţe má dobrou paměť, ale jinak moc ne. Druhá učitelka říká, ţe je 

zvídavý, chytrý a šikovný.  

Má tady v okolí kamarády? 

Má tady vedle Davídka, který je o rok a půl mladší neţ on a to mu vyhovuje. Je ten typ, 

který rád organizuje a Davídek je tak malý, ţe se nechá. Se stejně starými dětmi si moc 

nehraje. Říká, ţe ho to s nimi nebaví a tak mám docela obavu, jaké to bude ve škole.  

Jak se Míša projevil u zápisu do první třídy? 

Doma jsem mu vysvětlila, co tam říkat nemá, protoţe je to nevhodné, nacvičila jsem 

s ním písničku i básničku. Básničku s přemáháním zvládl, písničku uţ si prosadil svoji. 

Paní učitelka totiţ řekla, ať mu zazpívá písničku, kterou má rád. Tím mu v podstatě 

nahrála. Kdyby mu řekl, ať zazpívá Pod naším okýnkem, tak ji zazpíval. Jinak nemá 

úplně v pořádku výslovnost hlásky L, tak chodíme na logopedii. A je levák a ve školce 



 

 

grafomotoriku moc neprocvičovali, tak s ním doma dělám, co se dá, aby měl ruku víc 

uvolněnou.  

Co ho nejvíc baví? 

Elektrotechnika a všechno, co se týká vesmíru. Moţná to trochu zdědil po otci, který se 

o astronomii zajímal. A taky ty jeho pokusy s kyselinami. Jeho milovaná kniha je 

Tajemství hmoty a tam pořád hledá nějaké nové souvislosti a vztahy a pak také 

způsoby, jak dokázat, ţe to funguje tak, jak je to knize popsané. Totéţ je to i s televizí. 

Místo Večerníčku sleduje pořad Jak se to dělá na Discovery a ráno u snídaně mi to 

všechno dopodrobna vypráví a pak si to zapíše. 

Jaká je jeho nejoblíbenější hračka? 

Neřekla bych ani tak hračka. Jeho zajímá to, co jde smontovat, sešroubovat, prostě 

spojit nejrůznějšími způsoby a pak to nějak reaguje. Vţdycky ho bavilo hrát si s něčím, 

co je takové nedětské, co funguje na určitém principu. To, u čeho nemusel přemýšlet a 

jen si s tím mohl hrát, ho nikdy nezaujalo. 

Vyhledává spíše společnost dospělých nebo dětí? 

Mladších dětí, které můţe komandovat, nebo dospělých, od kterých se můţe něco 

dozvědět. Řekne třeba, ţe ho to s paní učitelkou nebaví, ale po mně chce, abych 

zavolala někoho, kdo s ním bude řešit odborné problémy. Takhle doslova mi to řekne. 

Kdyţ jsme spolu doma, musím mu stále vymýšlet nějaké úkoly, jinak se nudí. Nedávno 

mi ale řekl, ţe dneska je sobota, ţe mi dá volno. To jsem se opravdu zasmála. V neděli 

jsem opět musela vymýšlet úkoly.  

Myslíte si, že je Míša nadaný? 

To nevím, takhle jsem o tom nepřemýšlela. Nadaný snad ano, ale jen na to, co ho 

zajímá. 

 

 



 

 

Uvažovala jste v souvislosti s jeho projevy o návštěvě pedagogicko psychologické 

poradny? 

Ani ne, spíš jsem tam chtěla jít kvůli tomu, ţe je levák, aby mi poradili nějaké 

uvolňovací cviky, ale poradila mi sestřenice, která je učitelkou v mateřské škole, takţe 

uţ jsem tam nešla. A ona mi také říkala, ţe si myslí, ţe bych ho měla nechat 

diagnostikovat, ale zatím jsem to nějak neřešila.  

Co myslíte, jak bude Míša zvládat první třídu? 

Z toho mám taky trochu obavy. Aby se tam nenudil, zapadl mezi děti a hlavně aby moc 

nerušil učitele svými dotazy. Vím, ţe ho proto učitelka ze školky nemá moc ráda a on to 

ví a mrzí ho to, protoţe mu říká Michale a ostatním dětem zdrobnělinami. Snad to ve 

škole bude lepší. 

Neuvažujete o škole ve městě, kde by měl více příležitostí k rozvoji? 

Ne, protoţe by ho neměl kdo vyzvedávat, tady ho pohlídá babička, neţ přijedu z práce. 

Ale je pravda, ţe je škoda, ţe tady nejsou ve škole ţádné krouţky. Pořád chce někam 

chodit, ale tady to bohuţel není reálné. 

 

Rozhovor podzim 2010: 

Tolik jste se zpočátku bránila myšlence o přestupu na jinou školu než v místě 

bydliště a nyní už je Míša druhák a školu jste změnili. Co Vás ovlivnilo natolik, že 

jste změnila názor? 

Uţ to nebylo moţné. Míša byl po první třídě naprosto otrávený a znechucený. Ve třídě 

neměl ani jednoho kamaráda. I před opětovnou rozmluvu s ředitelem, které Míšovu 

třídu učil, se nic nezměnilo. Míša seděl celý rok v lavici sám, prý proto, ţe je levák. 

Kdyţ se na něco zeptal, hned dostal poznámku, ţe vyrušuje. Vím, ţe to s ním kolikrát 

není lehké, ale i tak mohl mít pro něj vyučující více pochopení. 

 



 

 

Bylo to Míšovo přání přejít na jinou školu? 

Ano. Kdyţ jsem se ho ptala, jestli by chtěl chodit do školy jinam, řekl jasné ano.  

Podle čeho jste novou školu vybírala? 

Vybrala jsem dvě školy ve městě, blízko zastávky autobusu. Zatím ho denně vozím, ale 

časem bude jezdit sám. Jednu školu jsem navštěvovala jako malá já, druhá byla o 

kousek dál. Obě jsem prošla, jednou s Míšou, jednou sama, mluvila jsem s učiteli i 

řediteli a pak jsem se rozhodla. Svou roli sehrála i nabídka krouţků a školní druţiny, 

protoţe Míšu vyzvedávám aţ cestou z práce.  

V čem se škola, kterou Míša navštěvuje v současnosti, liší od té předchozí? 

Především přístupem učitelů. Místo poznámek najdu v sešitě lístek se vzkazem, v čem 

je napřed a co musí naopak dohnat, paní učitelka je zatím milá a vstřícná. Z 1. třídy má 

hodně co dohánět, byli tam snad aţ neskutečně pozadu, takţe je toho teď opravdu 

hodně. Ale zase si říkám, ţe je lepší, kdyţ to doţene teď, neţ pak třeba aţ na druhém 

stupni. Je teprve začátek školního roku a uţ s ním mám spoustu učení. Hlavně to psaní, 

to je oříšek. Ale na druhou stranu, i kdyţ toho teď máme hodně, není otrávený, do školy 

se těší a chodí tam rád. To je pro mě neskutečný obrat.  

Míša mi říkal, že se přihlásil do nějakého testování, ale nevím přesně, co tím 

myslel. 

Ano. Kterýsi den s tím přišel, ţe u nich Mensa bude provádět IQ testy, v jakém pásmu 

jsou jeho intelektové schopnosti. Je z toho nadšený, sám se jako první přihlásil a nedá si 

to vymluvit.  

Hovořila jste již s Míšovou učitelkou o jeho neobvyklých zájmech? 

Zatím ne. Vlastně jen tak zběţně, kdyţ jsem tam byla o prázdninách. Tehdy mi řekla, ţe 

to bude pro něj určitě vhodný krouţek Zvídavé dítě. Takţe jsem ho tam přihlásila, 

protoţe si to moc přál. 

 



 

 

Je to velmi krátká doba, ale přesto: Jak hodnotíte přestup na jinou školu? 

Teď mě trošku mrzí, ţe jsem se tomu tak bránila. Zatím jsem moc spokojená, Míša taky 

a snad to tak bude i do budoucna 

 

Rozhovor s Míšou 

Rozhovor jaro 2008: 

Jak se ti podařilo takovou kyselinu namíchat? 

To je moje milovaná kyselinka, ta jen nejreaktivnější, ale nesmím to dělat doma, jen na 

zahradě. Je to smíchaný ocet, barva a ještě jedna tajná sloţka. To je moje výrobní 

tajemství. Pojď se podívat, jaké jsou v té kapce kyselinky malé tečky. To je ta 

rozmíchaná barva, co se rozpadla na malé částečky. 

Míša odnesl kyselinu v lahvičce do koupelny k ostatním kyselinám a vrátil se za mnou. 

Pak se rozhovor změnil. Míša kladl otázky a já jsem odpovídala. 

Máš ponětí o elektrické hře? 

Ne Míšo, tomu já moc nerozumím. Ale můţeš mi ji ukázat. 

To ne, to by bylo k ničemu, kdyţ nejsi odborník. A neznáš někoho, kdo by se tím 

zabýval? Protoţe kdyby jo, tak bys mě na něho mohla dát číslo a já bych mu zavolal, 

aby mě řekl, jak se spojují ty obvody, aby to svítilo i na druhé úrovni. Mamka tomu 

moc nerozumí a ty říkáš, ţe taky ne. Tak to je ale veliká škoda. A víš, co bych 

potřeboval? Jednu malou diodku. Taky nemáš? No, co naděláme.  

Míšo, ty máš ale DVDéček. To je úplná sbírka. Viděl jsi uţ všechny? 

Všechny ne, jen ty co mě zajímají. Nejzajímavější jsou Smrtonosná ţihadla. 

A co na něm je? 



 

 

Ţe štíři dokáţou přeţít nejvyšší teploty naší Země. A ţijí dál, i kdyţ jsou po tři týdny 

zamrzlí v ledu. Přeţijí i radioaktivitu dvě stě krát větší, neţ je smrtelná dávka pro 

člověka.  

Toto sdělení mě natolik zaujalo, ţe jsem si ho chtěla poznamenat a tak jsem Míšu 

poprosila, aby mi ho zopakoval. Diktoval mi celé sdělení pomalu, srozumitelně, slovo 

za slovem a na konci se zeptal, jestli stíhám. Uvedené DVD viděl jednou. 

To jsem vůbec nevěděla, ještě, ţe jsem si to zapsala. 

Tak to máš jako já. Taky si to musím všechno zapisovat, abych to nezapomněl.  

Ty umíš psát? 

Jo a taky číst. Já ti něco napíšu, chceš? 

To víš, ţe chci. Budu moc ráda. Můţu se dívat, kdyţ budeš psát? A namaluješ mi i 

nějaký obrázek? 

Jo, ale nesmíš se dívat. To bude pro tebe překvapení, co já ti vytvořím. 

Během Míšova tvoření jsem si v kuchyni povídala s maminkou. Kdyţ byl hotov, přišel 

do kuchyně a podíval se na klasické nástěnné hodiny. 

Tak uţ je to hotovo. A trvalo mně to šest minut a dvacet čtyři vteřin. A napsal jsem ti 

k tomu i básničku. Jen jsem to psal pomalu, protoţe jsem si nemohl vzpomenout, kam 

mám to písmenko S zatočit. 

 

Rozhovor podzim 2010: 

Jak dnes bylo ve škole? 

To bys teda viděla, kam jsem se přihlásil. To by tě ani nenapadlo. Ale to jsem se 

nepřihlásil dneska, uţ předevčerem. Jenţe mamka nechce. 

A kam ses přihlásil? 



 

 

Do takového měření přece, víš? Nevíš? No to se dá prý zjistit, v jakém pásmu máš 

intelekt. Ale od nás ze třídy se tam přihlásily jen tři děti a já. A mamka říká, ţe je to aţ 

pro starší, ale mě to strašně moc zajímá. Je to ve středu dopoledne, tak uţ se na to těším.  

Už ses přihlásil do toho kroužku, jak jsi měl naplánováno? 

Jo. Ten krouţek se jmenuje Zvídavé dítě, ale začíná aţ od října, tak musím ještě 

vydrţet. Doufám, ţe tam budeme dělat samé pokusy a míchat moje oblíbené kyselinky. 

Tady jsem si někam zapsal jednu novou, ale teď nevím, kde jsem ji dal. Ţe bych ti 

ukázal, jak se míchá. Ale to aţ si vzpomenu, kde je ten papír, kde mám napsané ty 

ingredience. A prý se slovo ingredience do kyseliny nehodí.  

Co tě v nové škole nejvíc baví? 

Baví mě matematika a tělocvik a druţina. Jen to psaní mně leze na nervy. Víš, ţe jsme 

v 1. třídě měli probrat tři písanky a celou kníţku a neprobrali. A tady to probrali a já to 

teď musím dohánět. Ale paní učitelka říká, ţe kdyţ se budu snaţit, ţe to hravě zvládnu. 

No nevím, zatím mě to moc hravé nepřipadá. A taky chodím hrát na flétnu. Mamka 

říká, ţe jí asi upadnou uši. To bych chtěl vidět, jak by jí mohly upadnout, kdyţ je tam 

má přirostené a taky jí je drţí kůţe.  

Ještě pořád sedíš v lavici sám? 

Tady ne, to jsem seděl jenom dřív, v téhle škole uţ ne. A to se podrţ, protoţe já sedím 

taky s Míšou. Tak to jsme jako dva v jednom.  

Chodí s tebou i do družiny? 

Ne, tam kamarádím s Lukášem. Míša chodí hrát fotbal. 

Už jsi dostal nějakou známku? 

No, ale zatím jenom jedničku do sešitu. Po neděli budeme začínat opakování a to uţ se 

bude psát do ţákovky. Kdyţ mně toho ještě moc chybí dohánět od loňska. Mamka 

říkala, ţe kdyby to věděla, tak mě tam zapsala zrovna. A teď půjdeme míchat kyselinu, 

jo? 



 

 

Příloha č. 5 Výsledek IQ testu 

 


