
1 
 

Obsah 

Úvod ............................................................................................................................. 3 

I. Problematika nadání ................................................................................................ 5 

II. Sebepojetí nadaného žáka ....................................................................................... 8 

2.1. Akademické sebepojetí .............................................................................. 9 

2.2. Sociální sebepojetí ................................................................................... 10 

III.Design výzkumu ................................................................................................... 14 

3.1. Výzkumný vzorek ................................................................................... 14 

3.2. Metoda ..................................................................................................... 15 

3.3. Výzkumný postup .................................................................................... 16 

IV.Analýza a interpretace dat .................................................................................... 17 

4.1. Kdo jsem? (sociální role a pozice) .......................................................... 17 

4.1.1. Odpovědi studentů víceletých gymnázií .............................................. 19 

4.1.2. Odpovědi žáků základních škol ........................................................... 21 

4.1.3. Srovnání odpovědí obou skupin .......................................................... 22 

4.1.4. Interpretace dat .................................................................................... 23 

4.2. Jaký jsem (vlastnosti a charakteristiky) ................................................... 27 

4.2.1. Odpovědi studentů víceletých gymnázií .............................................. 30 

4.2.2. Odpovědi žáků základních škol ........................................................... 32 

4.2.3. Srovnání odpovědí obou skupin .......................................................... 33 

4.2.4. Interpretace dat .................................................................................... 35 

4.3. Co umím? ................................................................................................ 38 

4.3.1. Odpovědi studentů víceletých gymnázií .............................................. 42 

4.3.2. Odpovědi žáků základních škol ........................................................... 43 

4.3.3. Srovnání odpovědí obou skupin .......................................................... 44 

4.3.4. Interpretace dat .................................................................................... 46 

4.4. Kam patřím? ............................................................................................ 48 

4.4.1. Odpovědi studentů víceletých gymnázií .............................................. 50 

4.4.2. Odpovědi žáků základních škol ........................................................... 51 

4.4.3. Srovnání odpovědí žáků obou skupin .................................................. 53 

4.4.4. Interpretace dat .................................................................................... 55 



2 
 

Závěr .......................................................................................................................... 56 

Literatura .................................................................................................................... 62 

 



3 
 

Úvod 

Ve své bakalářské práci se zabývám tématem sebepojetí nadaného žáka základní 

školy a víceletého gymnázia. Proč jsem si zvolila zrovna nadané žáky a víceletá 

gymnázia? Jako aktivní členka skautského oddílu jsem se několik let věnovala 

vedení pravidelných schůzek, přípravě výprav i táborů a všemožné další práci 

s malými i většími skautkami. V této práci pokračuji, i když ne v takové míře, 

doposud. Měla jsem a stále mám příležitost pozorovat a srovnávat různé děti, 

z různých prostředí, různých škol a různé intelektové úrovně.  Odlišnosti mezi 

skautkami z víceletého gymnázia a základní školy jsem si všimla pokaždé. 

Gymnazistky se mi zdály více zamlklé a potřebovaly o mnoho delší dobu, aby si 

v oddíle zvykly. Skautky se základních škol se u nás většinou „zabydlely“ snadněji. 

To mě inspirovalo i při konkretizaci tématu, ve kterém se sice zaměřuji pouze na 

nadané žáky, ale z různých typů škol: víceletých gymnázií a běžných základních 

škol.  

Víceletá gymnázia bývají tradičně považována za „elitní“ školy pro nadané žáky. 

Jejich příznivci tvrdí, že se zde těmto žákům dostává odpovídající odborné péče 

a jejich schopnosti jsou zde lépe rozvíjeny. Vycházejí vstříc a naplňují specifické 

potřeby nadaných žáků. Odpůrci poukazují na nevýhody předčasné segregace žáků 

a její negativní dopady na jejich sociální vývoj. Na základní škole po odchodu 

lepších žáků na víceleté gymnázium chybí zbylým žákům vzor, mají méně motivace 

k učení a narůstají zde problémy kázeňské i problémy v učení. Výzkumy posledních 

let navíc ukazují srovnatelné akademické výsledky žáků víceletých gymnázií a žáků, 

kteří přecházejí na čtyřletá gymnázia až po absolvování celé povinné školní 

docházky na základní škole. Znamená to tedy snad, že víceletá gymnázia svou úlohu 

neplní, nadané žáky dostatečně nerozvíjí? Nebo tuto úlohu stejně dobře plní 

i základní školy a vycházejí nadaným žáků vstříc?  

Interakce se sociálním prostředím má zásadní vliv na formování sebepojetí. Škola, 

školní vyučování i třídní kolektiv tvoří podstatnou část sociálního prostředí 

obklopujícího žáka. Srovnání sebepojetí žáků navštěvujících různé typy škol může 

tedy ukázat rozdíly, popř. shody ve vlivu těchto prostředí na žákovské sebepojetí. 

V tomto směru se má práce přidává do diskuse o shodách či naopak odlišnostech 

základních škol a víceletých gymnázií.  
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Hlavním cílem mé práce tedy je zjistit, zda a případně jak se liší sebepojetí nadaného 

žáka víceletého gymnázia a druhého stupně základní školy. Snaží se poodhalit 

spletitou síť vztahů a souvislostí mezi sebepojetím nadaných žáků a typem školy, 

kterou navštěvují. Složitá problematika nadání a výběru nadaných, jak ji zmíním 

dále, je zde zjednodušena na kriterium účastníka krajského kola vědomostní 

olympiády. 
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I. Problematika nadání 

Jako u řady psychologických pojmů neexistuje jednotné vymezení pojmu nadání 

a jeho definice. Odborná literatura obsahuje mnoho různých definic a pojem nadání 

je chápán v různé šířce a často zaměňován s dalšími termíny (především s talentem). 

H.J. Eysenck a P. T. Barrett (1993, in Hříbková, 2010) vymezují tři základní způsoby 

definování nadání. První způsob spojuje nadání s vysokým IQ, chápe je jako 

synonyma. Omezení nadání pouze tímto kriteriem bylo charakteristické v minulosti. 

Druhý způsob vztahuje nadání ke kreativitě. Tento přístup souvisí s rozvojem 

multidimenzionálního přístupu k nadání i se zvýšeným zájmem o kreativitu 

v posledních desetiletích. Poslední způsob definování chápe nadání jako vysoký 

stupeň rozvoje speciálních schopností. Tyto nemusí korelovat s vysokým IQ, tento 

způsob definic je méně obvyklý. 

R. J. Sternberg (1993, in Hříbková, 2010) vymezuje 5 kriterií k označení nadaného 

jedince. Jedná se o excelentnost (superiorita v některé oblasti činnosti), vzácnost 

(řídký výskyt takového stupně superiority v dané oblasti), produktivita (jedinec své 

nadání nějakým způsobem používá), demonstrovatelnost (prokazatelnost superiority) 

a hodnotnost (smysluplnost prokazovaných superiorních výkonů).  

Zmíněný multidimenzionální přístup k nadání se neomezuje pouze na rozumové 

schopnosti jedince, rozšiřuje nadání a zaměřuje pozornost výzkumu na celou 

jedincovu osobnost, na jeho nekognitivní charakteristiky, osobnostní vlastnosti, jeho 

vývoj i sociální prostředí, v němž žije. Multidimenzionální přístup v současnosti ve 

výzkumech převládá a odborníci se zaměřují na různé aspekty osobnosti i života 

jedinců s nadáním. V rámci tohoto přístupu se i sebepojetí stává jednou ze 

zkoumaných charakteristik nadaného jedince. 

K nadání je přistupováno ze tří základních směrů. Jedná se o kognitivní, osobnostně-

vývojový a sociálně-kulturní přístup. Jednotlivé přístupy zde krátce charakterizuji 

a zdůvodním, ke kterému přístupu se kloní tato práce. 

Kognitivní přístup 

Představuje tradiční přístup ke studiu nadání. Zaměřuje se především na kognitivní 

schopnosti nadaného jedince, jeho inteligenci a způsob poznávání a zpracování 
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informací. Výzkumy, v nichž bylo kriterium nadání omezeno pouze na kognitivní 

nadání, byly typické především pro první polovinu minulého století a začátek 

poloviny druhé. Typickým představitelem tohoto přístupu je L. M. Terman 

(Hříbková, 2010).  

Osobnostně-vývojový přístup 

Vznik osobnostně-vývojového přístupu souvisí s rozmachem multudimenzionálního 

přístupu k nadání na začátku druhé poloviny dvacátého století. Ovlivnil ho i nárůst 

zájmu o kreativitu a divergentní myšlení, v neposlední řadě svůj podíl měla 

i nastupující humanistická psychologie se svým zaměřením na člověka jako celek. 

Pozornost se tedy obrátila od úzkého zaměření na intelektové schopnosti jedince na 

celou osobnost nadaného jedince, na snahu o identifikaci jeho charakteristických 

rysů. Zaměření mé práce má právě k tomuto přístupu nejblíže. Zajímá mě totiž právě 

jedna z oblastí osobnosti, sebepojetí nadaných žáků vzdělávaných v odlišných typech 

škol. 

Sociálně-kulturní přístup 

Podstata multidimenzionálního přístupu k nadání je nejvíce naplněna v tomto 

přístupu. Zastánci tohoto přístupu se orientují především na kulturní prostředí, ve 

kterém nadaný jedince žije a to, jak ovlivňuje jeho výkony, zaměřují se na jeho 

schopnost adaptace sociokulturním podmínkám.  

Počátky moderního výzkumu nadání datujeme již do první poloviny dvacátého 

století. Jak již bylo řečeno, jsou spojeny hlavně s kognitivním přístupem k nadání 

a jménem L.M. Termana. V současnosti většina autorů chápe nadání ve smyslu 

osobnostně - vývojového přístupu, hlavními tématy jsou osobnostní charakteristiky 

nadaných a v souvislosti s rozvojem péče o specifické skupiny žáků, kam i u nás dle 

legislativy nadaní žáci patří, i jejich výchova a vzdělávání. 

Jedním z lákavých, ale i velmi obtížných úkolů, který je dlouhodobě řešen, je otázka 

vyhledávání nadaných. To je motivováno snahou poskytnout nadaným adekvátní 

výchovně-vzdělávací prostředí. 
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Vyhledávání nadaných 

Nadaní žáci jsou obvykle vyhledáváni především pro účely účasti na speciálních 

edukačních programech pro ně vytvořených. Nejtypičtějším případem je výběr žáků 

na další stupeň školy (např. přijímací zkoušky na střední školu), popř. do 

náročnějšího typu školy (víceletá gymnázia).  Nadaní žáci mohou být vyhledáváni 

i pro účast v různých výzkumech nadání apod. Způsobů výběru je celá řada. 

Nejužívanější metody výběru nadaných můžeme rozdělit do tří typů. Prvním jsou 

metody psychologické, kam patří použití skupinových i individuálních testů 

inteligence, testy divergentního myšlení a tvořivosti, motivační dotazníky 

a posuzovací škály chování. Druhý typ představují metody pedagogicko-

psychologické, probíhající typicky ve školním prostředí. Zařazujeme sem rozbor 

školní činnosti žáka v určitém období a pozorování jeho chování ve školním 

prostředí. Třetí skupinou metod jsou pedagogické metody. Tyto jsou typické právě 

pro výběr žáků do studia na dalších stupních škol či na školách náročnějších, které 

vypisují přijímací řízení. Mezi tyto metody patří doporučení učitele, posouzení 

známek a školních výkonů žáka a v neposlední řadě účast i umístění v soutěžích. 
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II. Sebepojetí nadaného žáka 

Sebepojetí definujeme jako „soubor představ a hodnotících soudů, které člověk 

o sobě chová” (Blatný, 2003, s. 92). Shavelson, Hubner a Stanton (1976, in Blatný 

2003) zdůrazňují úlohu interakce s prostředím, v níž je sebepojetí jako percepce sebe 

sama formováno. Hlavní roli zde hraje především posílení z prostředí a od 

významných druhých. V tomto lze vidět zdůvodnění možných rozdílů mezi žáky 

základních škol a víceletých gymnázií, předpokládáme-li, že jsou tato dvě školní 

prostředí odlišná. Sebepojetí není považováno za globální, celistvou představu, 

v současném pojetí je zdůrazňována jeho multifacetovost (tzn., že se jedná o entitu 

tvořenou mnoha dílčími mentálními reprezentacemi, které dohromady vytváří 

systém) a dynamičnost (tzn. závislost na konkrétních situacích a zdůrazňování 

různých aspektů sebepojetí, které dle situace hrají centrální roli). Pro tuto práci je 

užitečný pohled na sebepojetí jako na specifický druh postoje k sobě (Blatný, 2003), 

který se skládá ze tří částí. Jedná se o komponentu kognitivní, afektivní a konativní. 

Kognitivní komponentu tvoří obsah a struktura sebepojetí, organizovaný systém 

všech znalostí o sobě. Tato část sebepojetí je nejsnáze explicitně sdělitelná. Vztahy 

k sobě a emocionální prožitky Já představují komponentu afektivní. Zahrnujeme sem 

sebeúctu, hodnocení sebe sama, vztah k sobě. Sebehodnocení je někdy zaměňováno 

s širším pojmem sebepojetí. Spíše je ale zdůrazňováno, že sebehodnocení tvoří pouze 

jednu ze součástí sebepojetí, afektivně zabarvenou. Poslední komponentou sebepojetí 

je konativní aspekt Já. Vztahuje se k seberegulaci, motivaci jedince k činnosti.  

V sebepojetí je ukotveno především v podobě ideálních, požadovaných či naopak 

nechtěných Já. Jedinec se vztahuje k těmto reprezentacím a koriguje dle nich své 

chování.   

Sebepojetí intelektově nadaných dětí a žáků je jednou z tradičních oblastí výzkumu, 

která je zaměřena na sociální a emocionální oblast. Ta je v literatuře osobnostně-

vývojového přístupu často označována jako nejvíce problematická u nadaných žáků.  

Výzkumy se zaměřují jak na celkové (globální) sebepojetí a vzájemný vztah jeho 

jednotlivých složek, tak konkrétně na samotné složky sebepojetí (nejčastěji 

akademické sebepojetí, tj. vlastní žákovo nahlížení na své akademické dovednosti 

a výsledky).  Především na počátku zkoumání nadání panovaly dva odlišné názory na 

sebepojetí nadaných. První skupina, reprezentovaná například „zakladatelem 
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výzkumu nadaných žáků“ L. M. Termanem (Hříbková, 2010), považuje nadané žáky 

za emocionálně zralejší, sociálně přizpůsobivější, s lepším sebepojetím v porovnání 

s žáky průměrných výkonů. Výzkumy druhé skupiny autorů (např. 

L. Hollingworthová, 1942, in Konečná, Portešová, 2009) naopak nadání vidí jako 

rizikový faktor pro vznik emocionálních problémů, nadaní žáci jsou, podle jejího 

názoru, méně sociálně zdatní a i jejich sebehodnocení je nižší. V současnosti, i když 

lze tyto dva směry stále zaznamenat, jsou nadaní považováni za heterogenní skupinu 

a nadání není a priori chápáno jako prediktor sociální a emocionální maladaptace. 

Vyzdvihují se specifické potřeby nadaných žáků, přehlížení těchto potřeb může dle 

soudobých poznatků mít negativní výsledky dříve spojované přímo s nadáním jako 

takovým.  

Současní autoři se zaměřují, spíše než na sebepojetí jako celek, na jeho jednotlivé 

obsahové části. Ve středu zájmu stojí především akademické a sociální sebepojetí. 

V následujících odstavcích rozvedu různé názory odborníků na tyto jednotlivé části, 

porovnám je a pokusím se je vztáhnout k svému výzkumu.  

2.1. Akademické sebepojetí 

Akademické sebepojetí je asi nejvíce zkoumanou složkou sebepojetí. Je to také 

jediná oblast, ve které se současní autoři shodují. Obecně je považována za silnou 

stránku nadaných žáků, která je ve srovnání s průměrnými vrstevníky obvykle vyšší. 

Hoge a Renzulli (1993, in Konečná, Portešová, 2009) uvádějí, že by nadaní žáci měli 

dosahovat pozitivnějšího akademického sebepojetí než jejich vrstevníci. Především 

tvrdí, že se vysoké schopnosti nadaných odrážejí v dosahování úspěchů, a to pak 

zvyšuje akademické sebepojetí. Tento předpoklad se ale vztahuje pouze na určitou 

skupinu nadaných žáků, která dosahovanému výkonu přikládá velkou důležitost. 

Stranou zůstávají žáci, kteří sice výjimečných výkonů dosahují, ale osobně pro ně 

nejsou důležité. Zcela neřešena zůstává i problematika „underachievementu” (tzn. 

podvýkonnosti), která je podle J. Laznibatové (2007), u nadaných obvyklá.  

Výzkumy akademického sebepojetí často hovoří o roli sociálního srovnávání. 

Například Schneider a kolektiv (1989 in Konečná, Portešová, 2009) srovnávali 

akademické sebepojetí nadaných žáků navštěvujících speciální program pro nadané 

a sebepojetí nadaných žáků navštěvujících běžnou školu. Nadaní žáci běžné školy 

vykazovali signifikantně vyšší sebepojetí, než žáci speciálního programu. Stejné 
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výsledky přináší i další srovnatelné studie (Coleman, Fultsová, 1982,  in Konečná, 

Portešová in Poledňová, 2009, Zeidner a Schleyerová, 1998 in Konečná, Portešová, 

2009). Autoři svá zjištění vysvětlují dle teorie sociálního srovnávání, poukazují na 

efekt malé ryby ve velkém rybníce (Small Fish in a Big Pond, Marsh, 2003). Nadaní 

žáci navštěvující speciální programy pro ně určené dosahují nižšího sebehodnocení, 

které je výsledkem srovnávání se se schopnějšími žáky. Efekt primárně platí pro 

akademické sebepojetí, ne pro další oblasti. Akademické sebepojetí má tedy 

dynamický charakter a je ovlivňováno procesy sociálního srovnávání. Souvislost 

s dalšími oblastmi sebepojetí ale výzkumy neprokazují. Nadaný žák tak může mít 

vysoké sebehodnocení a přesto zažívat typické problémy nadaných v jiných 

oblastech sebehodnocení (problémy v sociálních vztazích, nízké globální 

sebehodnocení, podrobněji viz. dále). Ke sporu o nedostatečné speciální péči 

o nadané žáky na základních školách lze v tomto světle dodat, že, alespoň co se týče 

akademického sebehodnocení, má paradoxně spíše pozitivní důsledky. 

2.2. Sociální sebepojetí 

Druhou často zkoumanou oblastí sebepojetí nadaných jsou sociální vztahy. 

Především vrstevnické sociální vztahy jsou v období dospívání zásadní, interakce má 

vliv na kultivaci sociálních dovedností, morální a kognitivní vývoj. Sociální 

postavení žáka ve vrstevnickém kolektivu také výrazně ovlivňuje jeho sebepojetí. 

V názoru na vztah sociálního postavení a nadání se již názory jednotlivých 

odborníků rozcházejí. Větší část autorů (J. Laznibatová, 2007, Hoge a McSheffrey, 

1991) považuje nadané za více sociálně a emočně zranitelné, hovoří o častějším 

výskytu problémů se sociálním zařazováním. Jiní autoři (Rinnová, 2007, Ross 

a Parker, 1980) naopak nadání spojují s vyšší oblíbeností v kolektivu a lepší 

schopností sociální adaptace.  

Nejprve se vyjádřím k názorům první skupiny autorů, která nadání se sociálními 

problémy spojuje. Mezi největší zastánce názoru odlišnosti nadaných žáků patří 

slovenská autorka Jolana Laznibatová. Jolana Laznibatová ve svých publikacích 

zdůrazňuje rozdíly v téměř všech složkách osobnosti nadaného žáka a žáka 

intelektově průměrného. Poukazuje především na emocionální a sociální nezralost 

související s přecitlivělostí, slabými sociálními kontakty a sociální komunikací. Tyto 

jsou typickými problémovými oblastmi, především u vysoce nadaných žáků. Jednou 
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z hlavních příčin těchto problémů se zdá být skutečnost, že emocionální 

přecitlivělost a nadprůměrná inteligence ovlivňují způsob reakcí děti v sociální 

interakci (R. Zaffran, N. Colangelo, 1979 in Laznibatová, 2007). Autorka uvádí 

výsledky výzkumů (W. Roedell, N. Jacskon, H. Robinson, 1989), které vyvrací 

korelaci mezi vysokými sociálními znalostmi nadaných a jejich skutečným sociálním 

chováním. „Znamená to, že tieto nadané, bystré, vnímavé děti vedia presne, ako se 

třeba správat, ale v skutočnosti sú tak samy sebou, že v daných situáciách sa 

nesprávajů, ako by sa dalo očekávať.“(Laznibatová, 2007, s. 276). Výrazná 

diskrepance mezi tempem kognitivního a sociálního vývoje často staví nadaného 

žáka na okraj vrstevnické skupiny. Také větší zdrženlivost, zamlklost a rozdílné 

zájmy způsobují, že mají většinou mezi vrstevníky jen velmi málo kamarádů. Podle 

této autorky se přátelí spíše s několika málo staršími spolužáky či přímo dospělými, 

se kterými si vyměňují své názory a kteří se pro ně stávají emocionální podporou. 

Emocionální podpora je dle ní pro tyto žáky velice důležitá, protože právě 

u nadaných žáků jsou emocionální problémy, pocity nejistoty a nedůvěry vůči okolí 

poměrně časté. Bez podpory v podobě staršího kamaráda se tak dostává stále více do 

začarovaného kruhu emocionálních a na ně navazujících sociálních problémů. 

J. Laznibatová tedy považuje nadané žáky za výrazně odlišnou, specifickou skupinu 

vyžadující odborné, odlišné zacházení. Autorka je proto také velkou zastánkyní 

segregovaného, speciálního vzdělávání nadaných žáků. Tvrdí, že vzdělávací postupy 

běžné základní školy neuspokojují specifické potřeby nadaných žáků. Tyto 

nekompetentní přístupy nepracují s odlišnou osobností nadaného. Také nepřítomnost 

„rovnocenných” vrstevníků v běžné třídě prohlubuje sociální a emocionální 

problémy nadaného a jeho izolaci ve skupině. Speciální třídy pro mimořádně nadané 

podle jejího názoru naopak zajistí lepší možnost kvalitní komunikace s vrstevníky 

podobných zájmů, žáci s větší pravděpodobností naleznou emocionální podporu 

v „sobě rovných” vrstevnících a potažmo se tak zlepší i celkové sebepojetí nadaného 

žáka. Jiní autoři nepovažují ale ani speciální třídy pro nadané za univerzální řešení 

emocionálních problémů nadaných žáků. Například výzkum Novotné (in Hříbková, 

2010) ukazuje, že ani studium v třídě osmiletého gymnázia (které bývá tradičně 

považováno za „lepší“ typ vzdělávání pro nadanější žáky) negarantuje 

bezproblémové přijetí žáka ostatními spolužáky a že i nadaní gymnazisté mohou být 

v této škole izolovanými jedinci.  
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Druhá skupina autorů, v čele s „otcem“ výzkumu nadaných L. M. Termanem 

(Hříbková, 2010) považuje nadané žáky za sociálně zdatnější v porovnání s jejich 

vrstevníky. Mezi současnými autory nevystupuje s tímto názorem nikdo tak 

„urputně“, jako Jolana Laznibatová v prvním případě. Jednou z takových prací je 

například srovnání emocionální adaptace nadaných adolescentů z pera J. Richards, 

Jason Encela a Rosalyn Shute (2003). Ti srovnávali dvě skupiny adolescentů, nadané 

a „průměrné”. Porovnali hodnocení rodičů, učitelů i samotných žáků. Výsledky 

jednoznačně ukázaly nadané jako sociálně o nic více problémové než jejich 

vrstevníky. Rodiče je dokonce hodnotili jako lépe emočně přizpůsobivé. V dalších 

fázích této studie nadaní prokazovali nižší míru depresivních symptomů a větší 

sebedůvěru. Richards, Encel a Shute se shodují s dalšími obdobnými výzkumy 

staršího data (Terman & Oden, 1947; Luthar et al., 1992; Nail & Evans, 1997). 

Považují nadání za faktor, který působí protektivně proti sociální a emocionální 

maladaptaci. Doplnit lze ještě studií Colangela, Kellyho a Schrepfera (1987), kteří 

srovnávali sociální a akademické sebepojetí nadaných. Sociální sebepojetí se ukázalo 

jako signifikantně nižší než akademické, přesto bylo přinejmenším stejné či dokonce 

vyšší než sociální sebepojetí průměrných studentů. Autoři se v závěru, a to je 

především přínosné pro tuto práci, přímo vyjadřují k segregovanému vzdělávání 

nadaných žáků. Na základě výsledků svého výzkumu se domnívají, že speciální třídy 

pro nadané zřizované kvůli jejich odlišnosti nejsou přínosem. Tvrdí, že nadané žáky 

nelze posuzovat jako jednolitou skupinu se stejnými typickými problémy. Tyto 

typické (maladaptace, nízká sebedůvěra, viz výše) problémy se totiž vyskytují jen 

u malého procenta nadaných žáků. Vhodnější tedy je, dle autorů, zaměřit se pouze na 

tyto konkrétní nadané žáky a věnovat jim individuální péči. Stejné výsledky přináší 

i studie z českého prostředí (Konečná, 2006). Zkoumala sociální začlenění nadaných 

žáků v malé sociální skupině. Výsledky ukazují značné rozdíly mezi jednotlivými 

žáky. Jedna třetina nadaných byla přijímána význačně lépe, než ostatní spolužáci, 

byli oblíbenými „hvězdami” a vůdci třídy. Jedna čtvrtina naopak vykazovala 

problémy v sociálním začleňování. Autorka poukazuje na možnost další „diagnózy“ 

u těchto sociálně neúspěšných žáků (např. poruchy učení). Mám-li tedy shrnout 

názory druhé skupiny autorů, vidíme, že nejsou zdaleka tak jednoznačné. Přiznávají 

nadaným žákům úspěšné sociální vlastnosti, a tedy považují je v této oblasti za 

bezproblémové, upozorňují ale, že výsledky nelze aplikovat na nadanou žákovskou 

populaci jako celek. Spíše považují nadané žáky za diverzifikovanou skupinu, pro 
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kterou není sociální maladaptace o nic více obvyklá, než pro běžnou žákovskou 

populaci. Naopak se zde může vyskytovat v menší míře. Speciální, od běžných žáků 

oddělené vzdělávání, pak vidí jako neopodstatněné a nepřínosné. Pro to procento 

nadaných žáků, kteří specifické potřeby vykazují (většinou výjimečně nadaní, popř. 

nadaní s handicapem) je pak vhodnější individuální intervence.  

Srovnám-li odlišné názory autorů na sociální sebepojetí nadaných žáků, je zcela na 

místě ptát se, jak je možné dojít k závěrům takto se rozcházejícím. Stejnou otázku si 

položili i Richards, Encel a Shute (2003). Srovnali literaturu podporující oba názory 

a poukazují na rozdíly mezi jednotlivými výzkumy. Literatura ukazující nadané jako 

jedince s nízkým sebehodnocením a špatnou sociální přizpůsobivostí se většinou 

zakládá na případových studiích spíše než na rozsáhlých výzkumech. Zaměřuje se 

také pouze na určité rizikové subskupiny nadaných (dívky, žáky z etnických 

a sociálních minorit). Výsledky těchto výzkumů jsou pak někdy chybně přenášeny na 

celou nadanou žákovskou populaci. Posledním „kamenem úrazu” je malý důraz na 

rozlišování endogenních a exogenních faktorů sociální maladaptace. Endogenní 

faktor (nadání) je dle autorů často zaměňován s faktory exogenními (kontext, okolí), 

které jsou skutečnými příčinami problémů v sociálním přizpůsobování nadaných. 

Současné studie jsou naopak založeny na rozsáhlém empirickém výzkumu 

a podporují obraz nadaného žáka jako sociálně zdatného jedince.   
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III. Design výzkumu 

Jak jsem již nastínila v úvodu, je cílem mé práce zjistit rozdíly v sebepojetí nadaných 

žáků navštěvujících různé typy škol. Formulace výzkumné otázky tedy zní : Liší se, 

případně jak a v kterých aspektech, sebepojetí nadaného žáka víceletého gymnázia 

a druhého stupně základní školy? Kriterium výběru nadaného žáka je v této práci 

zúženo na účastníky krajských kol vědomostních olympiád. 

3.1. Výzkumný vzorek 

Již v počátečních fázích, rozmýšlení výzkumu jsem vymezila kriteria pro výběr 

respondentů. Záměrem bylo zkoumat sebepojetí nadaných žáků druhého stupně 

základní školy a víceletého gymnázia. V takovémto zadání by se jednalo o šestý až 

devátý ročník základní školy a primu, sekundu, tercii a kvartu víceletého gymnázia. 

Tento výběr jsem pak ještě zúžila a vyřadila šestý ročník a primu a devátý ročník 

a kvartu. Šestý ročník byl vyřazen kvůli studentům - primánům. Ti se v primě ocitají 

na nové škole a začínají si zvykat na nové prostředí. Při přechodu na jinou školu, na 

jiný typ vzdělávání lze předpokládat změny, se kterými se student musí vyrovnávat 

a které mohou ovlivňovat jeho sebepojetí. Obdobná situace u žáků šestých ročníků 

nenastává, a proto by srovnání dat získaných od těchto žáků mohlo být zavádějící. 

Žáci nejstarší, deváté ročníky ZŠ, se připravují na odchod ze základní školy, vybírají 

si střední školu, v jistém smyslu se pomalu odpoutávají od své domovské základní 

školy. I tato situace je naprosto specifická a je možné předpokládat vliv na 

sebepojetí. Studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kvart, se nacházejí 

v polovině svého studia na gymnáziu a žádná změna je tedy nečeká. Opět bych 

posuzovala dvě nesrovnatelné situace. Ve výběru respondentů tedy zůstali žáci 

sedmých a osmých ročníků základních škol a sekund a tercií víceletých gymnázií.  

Druhou otázkou bylo samotné provedení výběru respondentů, cesta „jak se 

k vybraným nadaným žákům dostat”. Jak již bylo řečeno v úvodu, zvolila jsem 

účastníky vědomostních olympiád. Způsob tohoto výběru nadaných byl praktikován 

především v osmdesátých a devadesátých letech, kdy účast a přední umístění ve 

vědomostní olympiádě více méně „znamenalo nadání”. Také z mé pozice studentky 

se tento způsob jevil jako nejsnáze přístupný. Výsledky vědomostních olympiád jsou 

volně přístupné na internetových stránkách jednotlivých organizací pořádajících 

vědomostní olympiády. Je však jasné, že ne každého účastníka vědomostní 
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olympiády lze považovat za nadaného. Výběr účastníků mého výzkumu byl omezen 

jejich umístěním do desátého místa krajského kola olympiády. Zjistila jsem, že 

krajská kola jsou často pořádána až pro žáky vyšších ročníků. V konečném výběru 

jsem tak pracovala pouze s účastníky krajských kol zeměpisné a biologické 

olympiády probíhající ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010. Především 

z praktických důvodů jsem pracovala s žáky pražských základních škol a víceletých 

gymnázií. Později k nim přibyl ještě jeden žák z Lysé nad Labem. Valná většina 

účastníků výzkumu ale navštěvovala pražské školy. 

Podařilo se mi kontaktovat devět žáků základních škol, dvě dívky a sedm chlapců, 

a deset studentů víceletých gymnázií, pět dívek a pět chlapců. Věkové rozložení bylo 

v obou skupinách rovnoměrné a tak jsem věk ve výzkumu dále nezohledňovala.  

Tento výběr nadaných s sebou přináší také úskalí a je třeba na ně alespoň upozornit. 

Za největší omezení považuji výběr nadaných pouze mezi účastníky vědomostních 

olympiád. Je nutné myslet i na nadané žáky, kteří se olympiád nezúčastňují. Ne 

každý nadaný žák musí být soutěživý. Tento výzkum tedy pracuje pouze s určitou 

skupinou nadaných žáků.  

3.2. Metoda 

Pro svůj výzkum jsem zvolila metodu dotazníkového šetření mezi žáky základních 

škol a studenty víceletých gymnázií. Výběr této konkrétní metody byl dán několika 

hlavními důvody. Volná výpověď, která byla v dotazníku zadána, je jedním 

z užívaných způsobů zkoumání sebepojetí. Druhým, neméně důležitým důvodem, 

byla relativní jednoduchost administrace a přístupnost k této metodě.  

Samotný dotazník obsahoval čtyři otevřené otázky: „Kdo jsem?“, „Jaký jsem?“, „Co 

umím?“ a „Kam patřím?“, které se vztahovaly k jednotlivým aspektům sebepojetí 

(Příloha č. 1). Pro každou otázku byla vyčleněna samostatná strana dotazníku, touto 

otázkou nadepsaná. Úvodní strana dotazníku žáky krátce seznámila se záměrem 

dotazníku (zjistit, co si o sobě myslí a jak se hodnotí nadaní žáci), a byly zde 

vymezeny základní podmínky vyplnění (anonymita, prosba o co nejpodrobnější 

odpověď). Žáci měli na vyplnění tolik času, kolik chtěli. Otázkám většinou všichni 

rozuměli, nejčastější dotazy se vztahovaly k otázce „Kam patřím?“, někdy i „Kdo 
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jsem?“. Vypracování otázek žákům zabralo dvacet minut až půl hodiny. Někteří ale 

byli hotovi i za deset minut, s jiným jsem strávila téměř hodinu.  

3.3. Výzkumný postup 

Data pro svůj výzkum jsem sbírala na jaře 2010. Z důvodu snadnější dostupnosti 

jsem na počátku oslovila pouze žáky pražských základních škol a víceletých 

gymnázií. Pracovala jsem se jmény žáků uvedenými ve výsledkových listinách 

olympiád, kontaktovala jsem jejich školu a domluvila si setkání s konkrétním žákem. 

Především u žáků základních škol se většinou jednalo o jednoho, maximálně dva 

nadané žáky na každé škole. Na víceletých gymnáziích se mi dařilo setkat se s více 

studenty najednou. Toto částečně odráží rozložení všech účastníků olympiád, 

s jejichž výsledky jsem pracovala. Gymnazisté mezi účastníky převažovali. Celkem 

jsem měla k dispozici jména 68 účastníků dvou ročníků krajských kol biologické 

a zeměpisné olympiády, 22 jich navštěvovalo základní školy, zbývajících 46 víceletá 

gymnázia. Srovnání počtu účastníků olympiád a konečného počtu zkontaktovaných 

žáků ukazuje poměrnou problematičnost kontaktu se školami, které ve většině 

případů nebyly výzkumu příliš nakloněny. Nakonec jsem se v průběhu jara setkala s 

18 pražskými žáky a jedním žákem základní školy v Lysé nad Labem. Setkání 

většinou probíhala v prázdné třídě, kabinetu či sborovně v době vyučovací hodiny. 

Žáci dostali formulář dotazníku (viz. Příloha č. 1), který jsme společně prošli. Poté 

již žáci samostatně psali volné odpovědi na otevřené otázky dotazníku.  

Získaná data z dotazníků jsem pak analyzovala dle jednotlivých otázek. Při 

analyzování jsem nerozlišovala věk ani pohlaví účastníků. Porovnávala jsem je 

pouze dle typu školy žákem navštěvované. 

I v této části je nutné upozornit na okamžiky, které mohly výsledky ovlivnit. Jako 

nejvýraznější se zde jeví účast převážně pražských žáků. To s sebou přináší nutnost 

zamyslet se nad aspekty ovlivňujícími sebepojetí žáka pražské školy a školy menšího 

města. Školy a gymnázia v hlavním městě s větší pravděpodobností nabízejí více 

možností rozšíření vzdělání žáků, naskýtá se zde širší spektrum nabídky 

volnočasových aktivit a rozšiřování vědomostí v mimoškolních organizacích. Pro 

žáka z menšího města může být řada těchto aktivit hůře dostupná, popřípadě vůbec 

nedostupná. Výsledky se tedy týkají pouze žáků a studentů škol hlavního města 

Prahy. 
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IV. Analýza a interpretace dat 

V této části dotazníku se dostávám k samotnému zpracování, analýze a interpretaci 

získaných dat. Dotazníky jsem nejprve pročetla, abych získala představu o struktuře 

a povaze odpovědí. Následně jsem četla odpovědi vždy na jednu otázku u obou 

skupin žáků. Z těch jsem se snažila vybrat a označit hlavní myšlenky, vztahující se 

k zadané otázce a logicky je uspořádat. Dalším krokem pak bylo porovnání takto 

získaných výsledků skupin žáků základních škol a víceletých gymnázií. 

4.1. Kdo jsem? (sociální role a pozice) 

Otázka „Kdo jsem?” se ptá na obsah sebepojetí ve smyslu sociálních rolí, které žáci 

ve svém životě, dle jejich názoru, zastávají. Vztahuje se především ke kognitivnímu 

aspektu sebepojetí, o aspektu emočním či konativním se v této kapitole příliš 

nehovoří 

Celková vnější charakteristika výpovědí, jejich formální stránka, se u žáků 

základních škol a gymnázií nijak výrazně nelišila, proto ji neuvádím pro každou 

skupinu zvlášť. Žáci své odpovědi formulovali v celých větách a souvětích. Většina 

odpovědí začínala slovem „jsem” ve spojení se sociální rolí, kterou žák patrně 

považoval za nejdůležitější. Nejčastěji to byla role obyčejného kluka nebo holky, 

popřípadě studenta školy, člena třídy.  

V tabulce předkládám seznam jednotlivých sociálních rolí a pozic uváděných žáky, 

ze kterého jsem vycházela v následné analýze. Jednotlivé zde uvedené role a pozice 

jsem vybrala z písemných odpovědí na otázku „Kdo jsem? ” Tabulky reprezentují 

dvě skupiny, víceletá gymnázia a základní školy.  Z důvodu rozdílného genderového 

rozdělení skupin (především u základních škol) jsou odpovědi ještě tříděny dle 

pohlaví žáků. Samotné role jsem pak seřadila dle četnosti výskytu, od těch, které si 

připisovalo hodně žáků až k těm, které uvedl jen jeden ze skupiny. 

 

Studenti víceletých gymnázií 

 Dívky Chlapci Celkem 

Student, studentka 
gymnázia 

2 2 4 
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Někdo, kdo je 
„obyčejný” 

2 2 4 

Dívka/chlapec 2 2 4 

Původ 1 1 2 

Vítěz olympiád  1 1 

Sportovec 1  1 

Pomocník 
druhých 

 1 1 

Někdo, kdo se 
odlišuje 

 1 1 

Dcera, syn rodičů 1  1 

Bydlím v Praze 1  1 

 

Žáci základních škol 

 Dívky Chlapci Celkem 

Obyčejný 
„puberťák” 

1 3 4 

Dcera, syn rodičů  3 3 

Žák třídy  3 3 

Reprezentant 
školy 

 2 2 

Student  1 1 

Biolog-amatér  1 1 

Dívka/chlapec  1 1 

Někdo, kdo se 
odlišuje 

 1 1 

Původ  1 1 

Občan České 
republiky 

 1 1 

Žák ZŠ  1 1 

Fotbalista  1 1 
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Přítel svých přátel  1 1 

Vášnivý čtenář  1 1 

Samostatný 
člověk  

1  1 

 

Konkrétní sociální role, které žáci uváděli, jsem uspořádala do pěti kategorií - 

percepce vlastní odlišnosti, rodinné role, pohlavní role, sociální role ve vztahu ke 

škole a mimoškolní pozice. Tyto kategorie vyplynuly z nejčastěji uváděných rolí. 

Každé kategorii se budu podrobněji věnovat v rámci analýzy odpovědí. 

4.1.1. Odpovědi studentů víceletých gymnázií 

Percepce vlastní odlišnosti 

Při první, zběžné analýze odpovědí na otázku „Kdo jsem? ” zaujmou především časté 

výpovědi na téma obyčejnost vs. odlišnost. Studenti se situovali do role žáka, který je 

obyčejný nebo naopak žáka, který se něčím od ostatních odlišuje. Role „obyčejného” 

kluka či holky byla ve výpovědích zastoupena častěji (situovali se do ní čtyři 

studenti) než role „někoho odlišného”. Pouze jeden student z posuzované skupiny se 

považoval za odlišného od svých vrstevníků.  

Pohlavní role 

Téměř ve všech případech uváděli studenti v úvodu svých odpovědí roli příslušníka 

svého pohlaví (používali hovorovější pojmy „kluk”, „holka”, jako o chlapci nebo 

dívce se o sobě nevyjadřovali). Tato role tedy představovala jednu z centrálních 

reprezentací Já – byla uváděna často, na prvním místě a ovlivňovala další informace 

o sobě. Studenti tuto roli většinou zmiňovali ve spojení se zdůrazněním své 

„obyčejnosti” nebo naopak odlišnosti od ostatních vrstevníků. Popisovali se slovy 

„obyčejná holka”, „obyčejný kluk”. 

Rodinné role 

Význam studenti přikládali svému místu v rodině, roli syna či dcery svých rodičů 

a původu v úzkém slova smyslu, svému bydlišti nebo místu, odkud pocházeli. 

Někteří měli potřebu svůj kladný postoj ke statutu „Pražáka” osvětlit a obhájit. 
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„Bydlím v Praze - a vyhovuje mi to. Znám lidi, kteří si stěžují na hluk a smog, mně se 

ale líbí to, jak má člověk relativně blízko to, co potřebuje a nemusí jezdit přes půl 

republiky, pokud se nechce spokojit s méně kvalitními alternativami. ” (Příloha č. 2, 

str. 52) (z kontextu vyplývá, že dívka méně kvalitními alternativami myslí méně 

kvalitní služby v menších městech)  

V tomto místě je třeba se zastavit a poukázat na zajímavý postoj a porozumění 

studentů samotné otázce „Kdo jsem? ” Na základě tohoto porozumění lze odpovědi 

rozdělit na dvě skupiny. Studenti první této skupiny uváděli jednotlivé své sociální 

role, přemýšleli o nich, ale nepouštěli se do žádných hlubších úvah. Ve druhé 

skupině jsem se vedle čistého výčtu rolí setkala s jevem, který jsem nazvala 

„filosofování”. Gymnazisté šli totiž „více do hloubky”, ptali se, kdo doopravdy jsem 

a v polovině případů ve svých odpovědích doslova „filosofovali”. Poukazovali na 

skutečnost, že je velice těžké, ba přímo nemožné odpovědět, kdo skutečně jsem 

právě já. 

„Ovšem kdo jsem ve skutečnosti? Na to je dost těžké odpovědět, protože to sama 

nevím…. Není jasné, jestli jsem geniální nebo podprůměrná, dobrá nebo zlá. Já totiž 

vůbec nevím, kdo jsem. Ano, člověk, Boží dítě. Tímto musí být vše vyřešeno.” (Příloha 

č. 2, str. 26) 

Sociální role ve vztahu ke škole 

Téměř všichni studenti se uváděli jako studenti gymnázia. Žádný z nich ale 

nezmiňoval konkrétní třídu, pouze víceleté gymnázium, které navštěvoval. Je tedy 

možné usuzovat, že role studenta víceletého gymnázia, výběrové školy, byla pro ně 

důležitá.  Roli studenta - člena třídního kolektivu zmiňovali výjimečně. Úlohu 

reprezentanta školy (ve smyslu reprezentace na olympiádách) uváděl pouze jeden 

student. Jen jeden student psal o své roli třídního rádce a pomocníka. Tato jeho role 

ale nebyla spojena pouze se školním prostředím, pozici pomocníka zastával i ve 

skautském oddíle a doma v rodině. 

Mimoškolní role 

Role týkající se volného času se u skupiny studentů víceletých gymnázií 

nevyskytovaly v příliš velké míře. O svých mimoškolních zájmech sice psali, 

nevztahovali k nim ale žádnou svou pozici či roli.  
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4.1.2. Odpovědi žáků základních škol 

Percepce vlastní odlišnosti                                                                                                                                                                                 

V prvé řádě jsem se opět soustředila na role odlišného či naopak „obyčejného” žáka, 

člověka.  Navzdory mému původnímu očekávání, že nadaní žáci základních škol 

budou odlišní od svých spolužáků (a budou to vědomě reflektovat) si pouze jeden 

žák z této skupiny přisuzoval roli někoho, kdo je jiný, než ostatní spolužáci. Naopak 

jsem se setkávala s rolí „obyčejného puberťáka”, do které se situovali čtyři žáci.  

Rodinné a pohlavní role 

Do této kategorie zařazuji role týkající se rodinného zázemí, místa bydliště a původu. 

Role syna nebo dcery svých rodičů byla ve výpovědích zastoupena společně s rolí 

žáka (viz. další kategorie) nejčastěji. Uvedli ji čtyři žáci. Tuto roli více rozváděli, 

psali o povinnostech spojených s ní (domácí práce) nebo o vztazích v rodině.  Role 

příslušníka pohlaví se zde neobjevovala, ani ve spojení s adjektivem (jako tomu bylo 

u žáků gymnázia), ani samostatně. V začátku výpovědi bylo vedle pozice v rodině 

zmiňováno místo, odkud žák pocházel, popř. kde bydlel. 

 „Můj táta pochází z Moravy a moje máma taky. ” (Příloha č. 2, str. 84) 

 Setkala jsem se také s rolí občana České republiky, ta se ale objevila až na konci 

výpovědi, a proto lze předpokládat, že jí žák nekladl příliš velkou důležitost.  

I skupinu žáků základních škol je možné rozdělit na ty, kteří psali pouze o svých 

rolích a na „filosofy”. Ti zde byli ale pouze dva a své myšlenky nerozváděli do 

takové šířky, jako gymnazisté. 

„Jsem Já, osobnost odlišná od ostatních. Jsem něco, ne nic.” (Příloha č. 2, str. 78) 

„Pro každou osobu jsem to, jak mě vidí a za co mě považuje, ale pořád jsem sám 

sebou.” (Příloha č. 2, str. 102) 

Sociální role ve vztahu ke škole 

Role žáka konkrétní školy byla většinou uváděna hned na začátku odpovědí, žáci s ní 

začínali. Psali jak o své škole, tak o konkrétní třídě, kolektivu, jehož se cítili součástí. 

Lze tedy usuzovat, že role člena třídy byla pro tyto žáky důležitá. Odpověď 

„reprezentuji svou školu” poukazuje na to, že si žáci byli vědomi svého přínosu pro 
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školu díky své účasti na vědomostních olympiádách. Je ale možné, že jim tato role 

byla evokována, připomenuta proto, že byli vybráni pro tento dotazník, který právě 

účast na vědomostní olympiádě kladl jako podmínku. Je tedy diskutabilní, zda by pro 

ně tato role byla důležitá i za jiných podmínek.  

Mimoškolní pozice 

K volnému času se nějakým způsobem v otázce „Kdo jsem? ” vyjádřila téměř 

polovina dotazovaných žáků základních škol. Někteří z nich uvedli konkrétní 

sociální role, které souvisely s jejich mimoškolní činností. Lze se tedy domnívat, že 

náplň volného času je pro tyto žáky důležitá a ovlivňuje jejich sebepojetí stejně jako 

role školní. Nejvíce zastoupenou odpovědí byla role sportovce. Někteří žáci se 

nesoustředili pouze na vědomosti, školní dovednosti ale úspěšně (setkala jsem se 

s juniorským reprezentantem v kanoistice nebo členem fotbalového týmu města Lysá 

nad Labem) využívali svůj potenciál i v jiných oblastech. 

4.1.3. Srovnání odpovědí obou skupin 

Percepce vlastní odlišnosti 

V názoru na svou odlišnost nebo „obyčejnost” došly obě skupiny k pozoruhodné 

shodě. Studenti víceletého gymnázia ve čtyřech případech uvedli roli „obyčejného” 

kluka nebo „obyčejné” holky. Pouze jeden student o sobě psal jako o někom, kdo se 

od ostatních liší. Stejně tomu bylo u žáků základních škol - čtyři žáci se popsali jako 

„obyčejní puberťáci”, pouze jeden mluvil o roli odlišného člena třídy. Výpovědi se 

ale lišily volbou jazykových prostředků. Studenti víceletých gymnázií o sobě psali 

jako o „obyčejných holkách” nebo „obyčejných klucích”. Kladli tedy důraz i na svou 

roli příslušníka určitého pohlaví. Žáci základních škol byli „obyčejnými puberťáky”, 

důležitější jim tedy připadala role člena určité věkové kategorie.  

Pohlavní a rodinné role 

Kromě zmíněného zdůrazňování pohlaví u studentů gymnázií se výpovědi obou 

skupin v těchto dvou kategoriích pohlavních a rodinných rolí výrazně nelišily. Proto 

je zde uvádím společně. Většina žáků popisovala svou roli člena rodiny, dcery či 

syna svých rodičů a místo, odkud pocházeli nebo kde bydleli. Nenašla jsem mezi 

odpověďmi studentů gymnázií a základních škol v kategoriích pohlavních 

a rodinných rolí žádný významný rozdíl. 
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Sociální role ve vztahu ke škole 

Žáci základních škol se situovali do role člena své konkrétní třídy, zdůrazňovali roli 

člena třídního kolektivu (např. žák 7.B). Gymnazisté naproti tomu třídu nezmínili ani 

v jednom případě. Nabízí se zde jednoduché vysvětlení této odlišnosti. Žáci 

základních škol trávili ve stejném třídním kolektivu sedmý nebo osmý rok, měli tedy 

více času než sekundáni či terciáni vytvořit si tu silné vazby. Studenti z víceletých 

gymnázií spolu byli teprve druhým či třetím rokem. Mluvili o sobě spíše jako 

o studentech víceletého gymnázia, ztotožňovali se se školou jako takovou. Žáci 

základních škol dále více zmiňovali roli reprezentanta své školy (jako úspěšní 

účastníci olympiáda, kteří svou účastí školu reprezentují). O úspěchu v olympiádě 

psal ve skupině gymnazistů pouze jeden student, nespojoval ho ale 

s reprezentováním své školy. 

Volný čas 

Rolím týkajícím se volného času připisovali větší důležitost žáci základních škol. 

Psali o roli sportovce, člena určitého sportovního týmu apod. Studenty víceletých 

gymnázií byla role sportovce zmíněna pouze jedenkrát, zmiňované volnočasové 

aktivity byly ale pestřejší, zasahovaly i jiné, než jen sportovní oblasti (nepsali o nich 

ale ve spojení s rolemi). Převahu sportovců ve skupině základních škol by bylo 

možné vysvětlit rozdílným složením skupin. Ve skupině nadaných žáků základních 

škol bylo sedm chlapců a pouze dvě dívky, ve skupině gymnazistů byla obě pohlaví 

zastoupena stejně. Sportům, hlavně těm závodním a týmovým, ve kterých je obvyklé 

vcítění se do role např. člena sportovního klubu (např. fotbalisty) se v tomto 

věkovém období věnují spíše chlapci. Je tedy možné, že převaha role sportovce ve 

skupině základních škol byla způsobena hlavně odlišným zastoupením pohlaví. 

4.1.4. Interpretace dat 

V části interpretace dat se pokusím jít ve stejném sledu jako v předchozí části. 

Výsledky analýzy odpovědí jsem srovnávala především s literaturou zabývající se 

nadanými žáky, tvrzení jsou doplněna i poznatky vývojové psychologie. Ta je 

důležitá pro pochopení konkrétního stadia vývoje, ve kterém se žáci nacházeli, 

a umožňuje poukázat na případné odlišnosti nadaných žáků od běžné žákovské 

populace.  
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Janos (1985 in Konečná, Portešová, 2009) uvádí, že 37% nadaných se pokládá za 

odlišné od svých vrstevníků. Cross (1993 in Ablard, Karen E., 1997) dokonce 

percepci sebe sama jako někoho odlišného uvádí jako jednu z obecných 

charakteristik nadaného žáka. Výsledky analýzy odpovědí mnou zkoumaných žáků 

podporují autory, kteří sebepercepci odlišnosti s nadáním primárně nespojují. Většina 

žáků mého vzorku se považuje naopak za „obyčejné”, ničím nevyčnívající, stejné, 

jako vrstevníci. Jejich výpovědi celkově působí vyrovnaným, sebevědomým 

dojmem. Zde lze opět poukázat na závěry Janose (1985 in Konečná, Portešová, 

2009), kde dodává, že nadaní žáci, kteří se nepovažují za odlišné, mívají vyšší 

sebehodnocení než nadaní žáci s pocity odlišnosti, vykazují také menší problémy 

v chování.  

Úkolem období dospívání je dosažení psychické diferenciace a psychické 

nezávislosti, tedy schopnosti vnímat sebe sama jako jedinečnou osobnost jednající 

nezávisle na druhých (Langmeier, Krejčířová, 2006). Probíhající řešení tohoto 

vývojového úkolu je pozorovatelné ve výpovědích žáků obou skupin. I přes 

probíhající proces dosahování psychické nezávislosti hraje rodina stále velice 

důležitou úlohu. Ve valné většině odpovědí jsem se setkala se zdůrazňováním role 

člena rodiny. Objevovala se v první části dotazníku, tedy mezi prvními, které žáky 

napadaly a kterým přisuzovali velkou váhu.  Vztah k rodičům prochází v období 

dospívání kvalitativními změnami, infantilní závislost je postupně nahrazena 

vztahem vyrovnanějším, pocit jistoty a bezpečí se posouvá do symbolické roviny 

(Vágnerová, 2008). V odpovědích žáci píší o svém místě v rodině v souvislosti 

s tímto symbolickým vztahem. Se vztahem až závislostí (emoční) na rodičích 

v praktickém slova smyslu se už v tomto věku příliš nesetkáváme. Gross (1994,in 

Richards, Encel, Shute 2003) mluví o emocionální vyspělosti nadaných žáků (ve 

smyslu dřívějšího dosažení ve srovnání s „průměrnými” vrstevníky). Je tedy možné 

se domnívat, že nadaní žáci budou v dosahování psychické diferenciace i posunu 

vztahu k rodičům na symbolickou rovinu napřed před svými vrstevníky. Zde narážím 

na zajímavý kontrast mezi názory autorů na emoční vyspělost nadaných žáků 

různého věku. Nadaní žáci na počátku školní docházky jsou většinou autorů 

označováni jako kognitivně akcelerovaní, ale emočně nevyzrálí. Znamená tedy 

srovnání těchto dvou tvrzení, že nadaní za několik prvních let školní docházky 

předstihnou běžnou populaci i v emočním vývoji? Srovnání s vrstevníky není 
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součástí mého výzkumu, a tak toto nelze ve vztahu k mým výsledkům ověřit. 

Analýza odpovědí v této oblasti neodhalila žádné rozdíly mezi žáky dvou 

zkoumaných skupin. Studenty víceletého gymnázia nelze tedy v tomto ohledu 

považovat za více emocionálně vyspělé než žáky základních škol a naopak.  

Vedle vývoje emocionálního jsou pro období dospívání charakteristické i změny 

kognitivní. Je dosahováno Piagetova stadia formálních operací. Dospívající uvažuje 

o svých myšlenkách, přemýšlí o přemýšlení.  Tento kognitivní vývoj, společně 

s tendencí vše relativizovat a přehodnocovat, též typickou pro toto vývojové období, 

stojí pravděpodobně v pozadí „filosofování” ve výpovědích žáků. Ptají se na smysl 

otázky „Kdo jsem?”, snaží se na ni hledět z různých úhlů, jít do hloubky. Tato nová 

schopnost uvažovat může být zdrojem nejistoty. Náhle nic není jednoznačné, nic 

nemá tak pevný řád, jako v minulosti (Vágnerová, 2008). Žáci v analyzovaných 

výpovědích o této nejednoznačnosti hovoří, nespojují ji ale výslovně s pocity úzkosti 

a nejistoty. Tento jev (filosofování) se daleko více vyskytoval u studentů víceletých 

gymnázií. Gross (1994,in Richards, Encel, Shute 2003) zdůrazňuje vedle předčasné 

emocionální vyspělosti nadaných i vyspělost kognitivní.  Tato umožňuje nadaným 

žákům řešit problémy vyspělejšími způsoby. Výraznější posun ve vývoji formálních 

operací lze v souvislosti s jevem „filosofování” sledovat u studentů víceletých 

gymnázií. Mohu se tedy shodnout s Grossem v otázce kognitivní vyspělosti 

nadaných žáků. Vzhledem k tomu, že se jedná o intelektově nadané žáky, kteří 

úspěšně řeší biologické a zeměpisné olympiády, je zde tato kognitivní vyspělost 

předpokladatelná a logická. 

Sociálními vztahy se více zabývá především otázka „Kam patřím?“, ale i v otázce 

„Kdo jsem?” je na ně poukazováno rolemi žáků „člen třídy, člen rodiny”. Zejména 

žáci základních škol se považují za důležité členy třídních společenství s důležitou 

pozicí ve třídní struktuře s úkolem pomocníka, rádce spolužáků. Lze zde mluvit 

o potřebě sounáležitosti, jak ji zdůrazňují Šafářová, Ježek a Mareš (2004). 

Dospívající mají potřebu kladného vztahu se spolužáky, potřebují se cítit důležitými 

a nenahraditelnými. Individuální psychologie toto popisuje principem 3 S - schopné, 

spojené, spolupodílející se (Šafářová, Ježek a Mareš 2004, in Smékal, Lacinová, 

Kukla, 2004). Všechny tyto tři dílčí potřeby jsou v sociální roli člena třídy 

uspokojovány.  Pomáhání druhým označuje Swiateková (2001 in Konečná, 

Portešová, 2006) dokonce za copingovou strategii. „Ve svém výzkumu zjistila, že 
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sebepojetí nadaných studentů pozitivně ovlivňují na problém zaměřené strategie, 

které se zaměřují na kultivaci vztahů s vrstevníky - pomáhání druhým a úroveň 

aktivity. Pomáhání druhým pozitivně ovlivňuje sebepojetí v oblastech školních 

kompetencí, romantických vztahů a chování.” (Swiateková 2001 in Konečná, 

Portešová, str. 40). Rimmová (2002, in Konečná, Portešová, 2006) hovoří o vyšší 

oblíbenosti nadaných žáků u jejich spolužáků. Podotýká ale, že tato oblíbenost 

během adolescence mizí. Respondenti mého výzkumu o míře oblíbenosti své osoby 

ve třídě nepsali. Svou třídní roli a vztahy se spolužáky hodnotili jako pozitivní, ale 

ničím výjimečné. Nacházeli se na prahu adolescence, nelze tedy předvídat, zda 

oblíbení ve svých třídách zůstanou (budeme-li očekávat tento sociální vývoj ve shodě 

s tvrzením Rimmové). Studenti víceletých gymnázií se považovali spíše za studenty 

gymnázia. Nepsali o své sociální roli člena třídy. Preference role člena konkrétní 

školy nad rolí člena třídy ale neznamená, že tuto roli gymnazisté nezastávali. Je 

pravděpodobné, že sociální potřeby spojené s členstvím ve třídním kolektivu byly 

uspokojovány i ve třídách víceletých gymnázií. Preferenci role člena školy a ne 

přímo konkrétní třídy u studentů víceletých gymnázií si troufám zdůvodňovat dobou 

strávenou se spolužáky, výrazně kratší ve srovnání s žáky škol základních. 

 
Za významnou složku sebepojetí je považován také vzhled (Vágnerová, 2008), 

fyzický vzhled je dokonce jednou ze čtyř oblastí zkoumaných některými testy 

sebepojetí (např. Self Perception Profile for Children, SPPC). Výsledky výzkumu 

sebepojetí nadaných dětí a dětí průměrných (Hajná ,2005) ukazují, že fyzický vzhled 

je důležitější pro žáky „průměrné”, v sebepojetí nadaných žáků nehraje významnou 

roli (neovlivňuje ho ani pozitivně, ani negativně). Účastníky jejího výzkumu ale byly 

děti ve věku 7 až 10 let, srovnání s žáky výzkumu mé práce je tedy diskutabilní. Dalo 

by se ale očekávat, že vzhledem k věku by se problematice vzhledu mohli žáci 

věnovat. V odpovědích mých žáků jsem se setkala se zmínkou o zevnějšku pouze 

jednou. Ostatní se o tomto tématu vůbec nezmiňovali a to ani ve skupině studentů 

víceletých gymnázií, kde byly dívky ve stejném počtu jako chlapci a výsledek tedy 

nebyl pohlavím ovlivněn.  Mohu tedy konstatovat, že v mém vzorku nadaných žáků 

vzhled nebyl v odpovědích téměř vůbec zmiňován. 
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4.2. Jaký jsem (vlastnosti a charakteristiky) 

Otázka „Jaký jsem?” již zahrnuje dva aspekty sebepojetí. Vztahuje se jak ke 

kognitivní, tak k emoční stránce. Uváděnými vlastnostmi se žáci charakterizovali, 

popisovali, jací jsou. Jednotlivé vlastnosti patří do obsahu sebepojetí (jeho kognitivní 

složky). Popis především některých vlastností (např. ty týkající se školní úspěšnosti) 

žáci rozvíjeli, doplnili ho o hodnotící aspekt. Nejvíce viditelné je to například u slov 

„snažím se být” apod. Zde lze identifikovat jednak obsahovou složku vztahující se 

k ideálnímu já, jednak emoční složku charakterizovanou kladným hodnocením, 

kladnou percepcí této vlastnosti. Uvažovat mohu i o třetí, konativní složce. Snaží-li 

se žák dosáhnout nějaké vlastnosti, je motivován. 

Dříve než přistoupím k analýze jednotlivých uváděných vlastností, je třeba podívat 

se na celkovou charakteristiku odpovědí. V celé polovině dotazníků jsem odpovědi, 

které logicky patřily k otázce „Jaký jsem?”, nacházela v části „Kdo jsem?”. To 

mohlo být způsobeno větší obtížností a nejednoznačností otázky „Kdo jsem?” Žáci 

uváděli spíše konkrétní vlastnosti než role. I v běžném uvažování o sobě samém nás 

většinou napadá dlouhá řada vlastností, při delším zamyšlení je doplníme o několik 

málo rolí. Odpovědi vztahující se k vlastnostem, uvedené u otázky „Kdo jsem?”, 

jsem přeřadila do této části dotazníku a analyzovala je spolu s ostatními vlastnostmi, 

které zde byly umístěny správně.  

Žáci psali častěji o svých pozitivních vlastnostech. Neuváděli je v jednoduchých 

větách, většinou se neomezili na pouhý výčet svých pozitivních charakteristik. Své 

odpovědi „zjemňovali”, psali „snažím se být”, „myslím si, že jsem”, „mám pocit, že 

jsem”. Možným vysvětlením může být snaha nepůsobit přespříliš sebejistě nebo až 

namyšleně. U negativních vlastností byli žáci poněkud stručnější, nejčastěji v těchto 

větách použili pouze slovo „jsem” („jsem líný, vybíravá,… ”).  

I v této části žáci uváděli odpovědi, které k dotazu přímo nepatřily. Nezapadají ale 

zcela ani k jedné z otázek dotazníku a proto se jimi budu zabývat tady. Jsou vlastně 

odpovědí na otázku „Co mě zajímá?” nebo „Co rád dělám?”. Jedná se o zájmy žáků. 

Setkala jsem se s nimi již v první části dotazníku v podobě rolí sportovce. V této 

části žáci vedle sportu (ne již jako role, ale výpovědi typu „rád sportuji, chodím 

běhat”) uváděli zájmy především intelektuální - několik psalo o čtení knih ve volném 
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čase, hře na hudební nástroj, zájmu o biologii, jeden žák dokonce sledoval politické 

a ekonomické dění. 

Tabulka uváděných vlastností je ve srovnání s předchozí kategorií o poznání 

rozsáhlejší. Pro analýzu se tak nabízí širší škála odpovědí. V tabulce jsou již 

zařazeny i vlastnosti uvedené v otázce „Kdo jsem? ”. Na první pohled se může zdát, 

že vlastnosti uváděné žáky jsou velice různorodé a každý žák se tak velmi liší od 

ostatních. Při bližším pohledu ale zjišťujeme, že žáci volili různá slova pro vyjádření 

stejných, srovnatelných charakteristik.  Nejsignifikantnější je to například u slov 

„inteligentní” a „chytrý”. Stejně tak lze spojovat i slova „průměrný” a „obyčejný”. 

Žáci se tak v mnoha svých charakteristikách spíše shodují, než liší. 

Studenti víceletých gymnázií 

 Dívky Chlapci Celkem 

Skromný 1 2 3 

Oblíbený 1 1 2 

Chytrý 1 1 2 

Líná 2  2 

Introvertní 1 1 2 

Tajemná 1  1 

Obyčejný  1 1 

Rozumný  1 1 

Úspěšný  1 1 

Nadaný  1 1 

Ctižádostivá 1  1 

Cílevědomá 1  1 

Naivní 1  1 

Hodná 1  1 

Slušná 1  1 

Tichý  1 1 

Zapomnětlivý  1 1 
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Pilný  1 1 

Pracovitý  1 1 

Kamarádská 1  1 

Přemýšlivý  1 1 

Nepořádná 1  1 

Protivná 1  1 

Nevděčná 1  1 

Samotářská 1  1 

Stydlivá 1  1 

 

Žáci základních škol  

 Dívky Chlapci Celkem 

Přátelský 1 3 4 

Stydlivý 1 2 3 

Vytrvalý  2 2 

Drzý  2 2 

Chytrý  2 2 

Průměrný  2 2 

Tichý  1 1 2 

Samostatný 1 1 2 

Vybíravá 1 1 2 

Odhodlaný  1 1 

Upřímný  1 1 

Upovídaný  1 1 

Cholerický  1 1 

Malý (vzrůstem)  1 1 

Inteligentní  1 1 

Líný  1 1 



30 
 

Fyzicky zdatný  1 1 

Nestálý  1 1 

Vážný  1 1 

Pečlivý  1 1 

Ohleduplný  1 1 

Tvrdohlavý  1 1 

Cílevědomý  1 1 

Netrpělivý  1 1 

Bystrý  1 1 

Jiný, než ostatní  1 1 

Obyčejný  1 1 

Praštěná 1  1 

Všestranná 1  1 

Oblíbená 1  1 

Hrdý  1 1 

 

Odpovědi jsem se opět pokusila přiřadit k určitým tematickým kategoriím, které 

z odpovědí logicky vyplynuly. Podařilo se mi identifikovat tyto čtyři kategorie: vztah 

k majoritě, intelektové vlastnosti a vlastnosti týkající se školního výkonu, osobnostní 

(charakterové) vlastnosti a sociální charakteristiky. Poněkud stranou pak stojí 

mimoškolní zájmy a záliby. 

4.2.1. Odpovědi studentů víceletých gymnázií 

Vztah k majoritě 

Charakter uváděných vlastností spadajících do této kategorie se shoduje s povahou 

odpovědí kategorie „odlišnosti” v předchozí otázce. I zde studenti projevovali snahu 

určitým způsobem se vymezit proti „hlavnímu proudu”, či naopak vyjádřit, že do něj 

více či méně patří. Čtyři studenti se popisovali jako „ničím výjimečný”, „obyčejný” 

nebo „průměrný”. Nečinili tak pouze použitím těchto přídavných jmen, někteří tuto 

vlastnost například opsali celou větou:  
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„Ani si nemyslím, že něčím vynikám.” (Příloha č. 2, str. 15) 

Dva studenti si naopak přisuzovali zvláštní, něčím odlišné vlastnosti. Potřebu 

vymezit svůj vztah a postavení vůči majoritě projevila většina studentů. Z velkého 

počtu studentů, kteří takto učinili jak zde, tak u otázky „Kdo jsem? ”, lze usuzovat, 

že jde o poměrně aktuální problém mezi těmito studenty a že cítí potřebu ho 

komentovat. 

Intelektové vlastnosti, školní výkon 

Vlastnosti uváděné v souvislosti se školními výkony a intelektem byly ve všech 

případech pozitivní. Nejčastěji jsem se v odpovědích setkala s adjektivem „chytrý” 

a jemu podobnými. Jak již bylo řečeno, snažili se žáci tyto odpovědi „zjemnit” slovy 

„docela” nebo „myslím si, že jsem”. V souvislosti s účastí na vědomostních 

olympiádách se jeden student ve své výpovědi považoval za úspěšného.  

Osobnostní, charakterové vlastnosti 

V kategorii charakterových vlastností byli studenti nejsdílnější. Ve více případech 

použili k sebepopisu slova jako „ctižádostivý”, „cílevědomý”, „pečlivý”, „pilný” či 

„aktivní”. Tato adjektiva dobře zapadají do obrazu účastníka vědomostních 

olympiád. Člověka, který se jich dobrovolně zúčastňuje, bychom pravděpodobně 

velmi podobně popsali. Studenti zde uváděli i své špatné vlastnosti, ve výpovědích 

připouštěli, že jsou „sobečtí”, „namyšlení”, ve více případech „líní”.  

Na pomezí této a další kategorie stojí odpovědi, ve kterých studenti píší o své snaze 

najít klid, stáhnout se „do sebe”, o povaze introverta. Podobné charakteristiky 

zmiňovali poměrně často, různými slovy se v tomto smyslu popsali čtyři studenti. 

Sociální charakteristiky 

V kategorii sociálních charakteristik se můžeme setkat se dvěma póly výpovědí. Na 

jednom stojí charakteristiky uzavřenosti, na druhém naopak studenti orientovaní 

extravertně. Čtyři studenti, tedy téměř polovina skupiny, toužili, dle svých výpovědí, 

po klidu (viz. výše).  

„Kdo je nepříjemný, má klid…Chci vnější klid, abych se mohl zaměřit na vnitřní 

neklid.” (Příloha č. 2, str.39) 
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„Jsem spíše tichý, introvertní a skromný.” (Příloha č. 2, str. 47)  

Jiní psali o svých problémech při zařazování se a označili se jako „nesmělí” nebo 

„stydliví”. Dva studenti z této skupiny se naopak považovali za oblíbené. Jeden tuto 

oblíbenost spojoval se svou úlohou pomocníka a rádce:  

„Podle mě jsem taková babka kořenářka - spolužáci si ke mně chodí nechat 

poradit.” (Příloha č. 2, str.3) 

Zájmy 

Ke svým zájmům se v této části dotazníků vyjádřili tři studenti. Dva zmiňovali na 

prvním místě sport. Nejednalo se o týmové sporty, zabývali se tenisem a lakrosem.  

Oblíbenou volnočasovou činností byla také četba knih - jako o své zálibě o ní psali 

dva studenti. Pestrou škálu doplňoval zájem o biologii a zeměpis i mimo školu (lze 

uvažovat o souvislosti s úspěchy v olympiádách) a zájem o politiku a světové dění.   

4.2.2. Odpovědi žáků základních škol 

Vztah k majoritě 

Svou pozici na škále „výjimečnost-obyčejnost” popsali čtyři žáci. Stejně jako 

v minulé otázce zde jasně převažovali žáci, kteří se ve svých odpovědích 

nepovažovali za ničím výjimečné. K sebepopisu v této souvislosti používali slova 

„průměrný” a „obyčejný”. Jeden žák se přiklonil k druhé straně škály 

a charakterizoval se jako „jiný, než ostatní”. 

Intelektové vlastnosti, školní výkon 

V souvislosti se školou žáci zmiňovali především své pozitivní vlastnosti. Jeden žák 

použil slovo inteligentní, považoval se dokonce za „nadprůměrně inteligentního”, 

další byl „docela chytrý”. V jednom případě žák k popisu nepoužil přímo 

adjektivum, psal, že se do školy vůbec nepřipravuje, neučí, a přesto má jen dvě 

dvojky. Domnívám se, že tato výpověď řadí i jeho mezi žáky, kteří se považují za 

chytré. Celkem tedy v této skupině byli čtyři žáci, kteří se ve svých odpovědích 

popisovali jako „chytří”. Se školním výkonem souvisí i účast na vědomostních 

olympiádách. Jeden žák se ve své výpovědi cítil hrdý na to, čeho v olympiádách 

dosáhl. 
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Osobnostní, charakterové vlastnosti 

Velká část vlastností této kategorie se určitým způsobem vztahuje k výkonu, cestě za 

cílem, dosahování úspěchu. Slova jako „odhodlaný”, „vytrvalý”, „samostatný”, 

„pečlivý”, nebo „cílevědomý” použilo celkem osm žáků, to znamená bez jednoho 

všichni žáci této skupiny. Tyto charakteristiky tedy tvoří, jak se mohu domnívat 

z četnosti jejich výskytu, jeden z centrálních aspektů sebepojetí nadaného žáka 

základní školy. Žáci připouštěli i své negativní vlastnosti: „drzý”, „líný”, „nestálý” 

nebo „netrpělivý”. Tyto se ale ve výpovědích neopakovaly, byly použity vždy jen 

jednou. 

Sociální charakteristika 

Vůdčí vlastností této kategorie bylo přídavné jméno „přátelský”. Použili ho čtyři 

žáci. Uváděli také charakteristiky související s jejich životem v sociální skupině, 

např. „upovídaný”, „upřímný”, „ohleduplný”, „oblíbený”. Opačné vlastnosti a z nich 

vycházející problémy se zařazením se uvedli tři žáci, kteří byli dle svých slov 

„stydliví”, „vážní” nebo „tiší”. 

Zájmy 

Žáci základních škol se ve svém volném času nejčastěji věnovali hře na hudební 

nástroj - dva hráli na flétnu, jeden na klavír. Mezi dalšími zmiňovanými byly 

společenské hry, přehazovaná nebo elektronika. Jedna žákyně své zájmy popsala 

jako „typicky puberťácké - obchody, nakupování, hudba”.  

4.2.3. Srovnání odpovědí obou skupin 

Po stylistické stránce se výpovědi žáků obou typů škol nijak nelišily. Vyjadřovali se 

zde více k tématu, své odpovědi případně rozváděli a zdůvodnili, ale s jevem 

podobným „filosofování” se zde již nesetkáváme. Shoda panovala v převaze 

uváděných pozitivních vlastností. Žáci obou skupin se u těchto vlastností, především 

poukazovali-li na vlastnosti týkající se školního výkonu, vyjadřovali v delších 

a rozvitějších větách a používali zmíněná „zjemňující slova” (docela, myslím si,…). 

Nežli přejdu k porovnání konkrétních kategorií, poukážu ještě na dva další rozdíly 

v odpovědích žáků základních škol a gymnázií.  Dvě studentky gymnázia uváděly 

vlastnosti, které jim přisuzovalo okolí. V jednom případě to byli přátelé a pozitivní 
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vlastnosti, jejichž váhu studentka posléze snižovala, v případě druhém negativní 

posouzení od rodičů, vůči kterému se studentka naopak obhajovala. Dva žáci 

základních škol poukazovali na odlišnost v jiném smyslu, než jak jsem se jí doposud 

zabývala. Netýkala se odlišnosti od majoritní skupiny vrstevníků. Žáci si připisovali 

jiné vlastnosti doma a jiné ve škole. 

„Mezi žáky se chovám úplně jinak než doma.” (Příloha č. 2, str. 63) 

Tyto odlišnosti se ale vyskytly pouze u dvou žáků každé skupiny, nelze tedy 

vysuzovat, zda jde o jev pro žáky daných typů škol charakteristický.  

Vztah k majoritě 

K této kategorii se častěji vyjadřovali studenti gymnázií. Problém odlišnosti (ve 

smyslu „Liším se/jsem stejný jako ostatní.”) řešili tedy v této otázce více gymnazisté. 

Samotný fakt studia na výběrové škole je činí něčím výjimečnými a odlišnými od 

většiny navštěvující běžné základní školy. Z četnosti výpovědí na toto téma lze 

usuzovat, že studenti tuto „danou odlišnost” reflektují a snaží se vůči ní nějak 

vymezit. Ve většině případů se žáci (ze základních škol i gymnázií) hodnotili jako 

obyčejní a průměrní.  

Intelektové vlastnosti, školní výkon 

V kategorii intelektových vlastností jsem nenarazila na jediný rozdíl mezi žáky 

různých typů škol. Shodli se v míře uváděných vlastností této kategorie, jejich 

povaze i způsobu vyjádření.  

Osobnostní, charakterové vlastnosti 

Vlastnosti vztahující se k výkonnosti a úspěšnosti, časté ve výpovědích obou skupin, 

mírně převažovaly u žáků základních škol. Domnívám se, že všechna tato adjektiva 

mohu zastřešit jednou vlastností, ke které se vztahují, totiž cílevědomostí. Ve 

skupině žáků základních škol se vlastnostmi této kategorie popsali téměř všichni, 

u gymnazistů to byla polovina. Při pokusu o vysvětlení této odlišnosti lze uvažovat 

o rozdílných typech škol. Od studentů víceletého gymnázia je již předem očekávána 

jistá cílevědomost, vytrvalost a samostatnost (větší náročností školy i typizovanou 

rolí žáka výběrové školy). První zkouškou těchto vlastností je samotné přijímací 

řízení na výběrovou školu. U žáků, kteří touto zkouškou úspěšně projdou, je možné 
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dané „výkonové” vlastnosti (např. cílevědomost a pracovitost) se zvýšenou 

pravděpodobností očekávat. Tyto vlastnosti jsou ve třídě víceletého gymnázia více 

„obvyklé”. Ve třídě základní školy, s pestřejším složením žáků, mohu předpokládat 

situaci jinou. Cílevědomý žák na základní škole má pravděpodobně šanci v této své 

vlastnosti vyniknout nad spolužáky. Větší výskyt „výkonových” vlastností ve 

výpovědích žáků základních škol tedy mohu snad vysvětlit menší „obvyklostí” 

výskytu těchto vlastností v běžné třídě základní školy.  

Sociální charakteristika 

Čtyři studenti víceletých gymnázií psali o své uzavřené povaze, jevili se jako 

sociálně utlumení, inhibovaní. Ve skupině základních škol jsem se s výpovědí 

podobného typu příliš nesetkávala. Vzhledem k počtu odpovědí uzavřených 

gymnazistů můžeme uvažovat o odlišnosti osobností žáků gymnázií a základních 

škol. Je otázkou, zda žáci více uzavřené povahy častěji opouštějí v páté třídě základní 

školu a přechází na víceleté gymnázium.  

O problémech se zařazením (bez souvislosti se sociální inhibovaností) psali jak 

studenti gymnázií, tak žáci základních škol ve stejné míře. Za přátelského se 

v odpovědi označilo více žáků základních škol, častěji také uváděli vlastnosti 

související („upovídaný”, „oblíbený”,…). Zde opět můžeme uvažovat o rozdílech 

mezi povahou žáků, kteří v páté třídě opustí základní školu a přejdou na gymnázium 

(žáci tiší, uzavření) a těch, kteří se na základní škole rozhodnou zůstat (žáci přátelští 

a otevření). 

Zájmy 

V oblasti zájmů se v obou skupinách stejně často vyskytoval sport. Ostatní zájmy 

studentů gymnázií byly jednoznačně „intelektuálnější”, než zájmy žáků základních 

škol. Gymnazisté dle svých výpovědí častěji ve svém volném čase četli 

a prohlubovali své vědomosti. Žáci základních škol naopak (na rozdíl od 

gymnazistů) hráli na hudební nástroje. 

4.2.4. Interpretace dat 

Tématem percepce obyčejnosti vs. odlišnosti jsem se zabývala již v předchozí 

kapitole. To, že se opakuje, poukazuje na váhu, kterou tomuto problému žáci 

přikládají. Lze se zde opřít o teoretický koncept principu význačnosti (Greenwald, 



36 
 

Pratkins,1984 in Blatný, 2010). Podle principu význačnosti se centrální aspekty 

sebepojetí vytvářejí kolem těch aspektů Já, které člověka nějak odlišují od ostatních, 

nebo jsou pro něj osobně důležité. Studenti víceletých gymnázií jsou samotným 

faktem studia na výběrové škole odlišeni od ostatních. Tuto odlišnost vnímají, soudě 

dle četných výpovědí k tématu odlišnost vs. obyčejnost, poměrně intenzivně 

a vymezují se vůči ní. Primární odlišnost (gymnázium) je vede k přemýšlení o ní. Od 

faktu odlišnosti se u většiny gymnazistů odráží jeden z centrálních aspektů jejich 

sebepojetí, „obyčejnost”, která je vymezením se vůči předem dané odlišnosti. Stejná 

situace se odehrává, i když v menší míře, u nadaných žáků základních škol. A priori 

danou odlišností je zde ale jejich „výjimečnost” nad spolužáky a v našem případě 

vysoká úspěšnost ve vědomostních olympiádách. Závažnost tohoto problému 

reflektuje i odborná literatura zabývající se sebepojetím nadaných. V různém rozsahu 

se k tomuto tématu vyjadřuje valná část autorů. Cross (1993, in Ablard, 1997) tuto 

percepci odlišnosti rozebírá z několika úhlů pohledu. Nadaní studenti, dle Crosse, 

považují sebe sama za odlišné, myslí si, že jejich vrstevníci je vnímají jako odlišné 

(od ostatních, „nenadaných” vrstevníků) a že je s nimi v porovnání s ostatními i jinak 

zacházeno. Janos, Fung a Robinson (1985, in Ablard, 1997) spojují pocity odlišnosti 

s těžkostmi v navazování sociálních kontaktů, především u vysoce nadaných 

studentů. Jiné výzkumy (Tong, Jewchuk, 1996 in Laznibatová, 2007) naopak rozdíly 

v percepci vlastní odlišnosti mezi nadanou a průměrnou žákovskou populací vyvrací. 

Coleman a Sanders (1993, in Ablard, 1997) pak pocity odlišnosti spojují 

s vývojovým obdobím adolescence. V tomto věku sebepercepce odlišnosti dle autorů 

kulminuje a posléze opět klesá. Analýza odpovědí „mých” žáků, kteří se nachází 

v období rané adolescence, nepřináší v tomto směru jednoznačné výsledky a ani 

vlastně nemůže. Větší část žáků se považovala za „obyčejné” a potvrzuje tak 

výsledky Tonga a Jewchuka (1996). U žáků, kteří se považovali za odlišné, jsem 

narazila i na problémy v sociální oblasti (tuto souvislost zmiňují Janos, Fung 

a Robinson, viz výše). Žák sedmé třídy základní školy o sobě napsal:  

„Jsem jiný než ostatní…Nejsem typický „puberťák” (Příloha č. 2, str.79) 

na jiném místě se popsal jako „stydlivý a zamlklý”. 

Akademické sebepojetí je dalším tradičním tématem výzkumu sebepojetí. Vysoké 

akademické sebepojetí je diskutováno i v pracích autorů zabývajících se nadanými. 
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Ablard (1997) ve svém výzkumu prokázal signifikantně vyšší akademické 

sebehodnocení nadaných studentů ve srovnání s kontrolní skupinou studentů 

průměrných akademických výkonů. Ke stejnému výsledku docházejí i Colangelo, 

Kelly, a Schrepfer (1987), akademické sebepojetí považují za korelující 

s akademickými výsledky. Je zajímavé, že se v otázce akademického sebepojetí 

shoduje většina autorů. Ve většině témat týkajících se nadání autoři k takové shodě 

nedochází a setkávala jsem se až s protichůdnými názory. Výpovědi žáků v mém 

vzorku se se závěry literatury shodují. Téměř všichni žáci měli o svých 

intelektuálních výkonech vysoké mínění a považovali se za chytré. 

Na charakter osobnostních vlastností zmiňovaných žáky je užitečné podívat se 

z hlediska vývojové psychologie. Pro ranou adolescenci je typické zlepšování 

sebekontroly a vytrvalosti, později se přidává i zodpovědnost za vlastní výkon 

(Vágnerová, 2005). Jolana Laznibatová  (2007) tyto vlastnosti přisuzuje především 

nadaným žákům jako pro ně typické, v opozici k žákům průměrným, kteří tyto 

vlastnosti vykazují méně často. Typický nadaný žák je tak dle Laznibatové  

samostatný, vytrvalý a ctižádostivý. Úlohám, které ho zajímají, se nadaný žák věnuje 

se zaujetím a intenzivně. Není spokojen, dokud nedosáhne perfektního výsledku. 

Tyto vlastnosti v různé intenzitě ve výpovědích nacházíme. Je ale otázkou, do jaké 

míry je toto spojeno s rozvojem vlastností typickým pro ranou adolescenci a do jaké 

míry se jedná o projev nadání žáků. 

Vrstevnická skupina nabývá v tomto vývojovém období na důležitosti. Stává se 

zdrojem emoční a sociální podpory a více či méně v tomto úkolu nahrazuje či 

doplňuje rodinu (Vágnerová, 2005). Sociální akceptaci vrstevníky a sociální 

sebepojetí vidí většina autorů jako jeden z typických problémů nadaných (Winne, 

Woodlands, Wong, 1982, in Colangelo, Kelly, Schrepfer, 1987). Hoge a McSheffrey 

(1991, in Ablard, 1997) se domnívají, že příčinou problémů nadaných při navazování 

kontaktů může být jejich nízká asertivnost. V analýze odpovědí „mých” žáků, se 

s těmito problémy setkáváme, rozhodně ale ne v takové míře, v jaké o nich hovoří 

literatura.  
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4.3. Co umím? 

Otázka „Co umím?” se vztahuje k oblasti sebepojetí nazývané „self efficacy”, tj. 

vědomí vlastní účinnosti, sebeuplatnění. Dle A. Bandury (podle Blatný, 2010) je 

vědomí vlastní účinnosti zásadně ovlivňováno tzv. zážitkem mistrovství (mastery).  

Tento zážitek lze u úspěšných účastníků vědomostních olympiád s velkou 

pravděpodobností předpokládat. Žáci zde píší o činnostech, ve kterých vynikají, ve 

kterých se dokážou uplatnit. Vrátím-li se k pohledu na sebepojetí jako na postoj 

(Blatný 2003, 2010), identifikuji ve výpovědích především dvě komponenty tohoto 

postoje - kognitivní a afektivní, u několika málo výpovědí lze hovořit i o třetí složce 

postoje - komponentě konativní. Kognitivní se vztahuje především k obsahu, 

k jednotlivým uváděným činnostem. Afektivní komponenta se projevuje ve způsobu 

vyjádření se o činnostech, ve výběru sloves či podrobnějším popisu. Konativní 

komponenta představuje motivační složku sebepojetí, je hlavním faktorem psychické 

regulace chování. Mohu ji identifikovat ve vyjádřeních typu „chtěl bych být”. 

Charakter odpovědí na otázku „Co umím?” se od předchozích příliš nelišil. Žáci opět 

psali v celých rozvitých větách, neomezovali se na pouhé výčty, seznamy 

dovedností. Stejně jako v minulé otázce často používali slova „myslím”, „docela”, 

„trochu” - snažili se nepůsobit příliš sebejistě. Jeden žák toto dokonce písemně 

reflektoval:   

„Co umím? To je docela těžké posoudit. Nechci se nijak vychvalovat.” (Příloha č. 2, 

str. 86) 

Při analyzování jednotlivých dovedností jsem se neomezila pouze na slova, která 

byla spojena s výrazem „umím” a jemu podobnými. Řídila jsem se spíše kontextem, 

do přehledu uváděných aktivit (níže) jsou tedy zařazeny i ty, které žáci „měli rádi”, 

„vynikali v nich” nebo se jim „věnovali”. Domnívám se, že to, že dané činnosti žáci 

do odpovědí na otázku „Co umím? ” zařadili, znamená, že je považují za něco, co 

umí. 

Vedle konkrétních dovedností jsem se u obou skupin setkala se zmínkami 

o „všeobecných dovednostech”, všeobecném nadání. Někteří žáci psali, že jim jde to, 

čemu se zrovna věnují, to, co potřebují popř. to, co mají rádi. Slovo „rád” se 
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vyskytovalo v odpovědích velice často. Lze uvažovat o souvislosti mezi kladně 

zabarveným, afektivním vztahem k činnosti a úspěšností v ní. 

Z jednotlivých uváděných dovedností vzešly opět tři tematické kategorie - školní, 

mimoškolní a sociální dovednosti. Je třeba dodat, že žáci se většinou vyjadřovali 

minimálně ke dvěma těmto kategoriím. Jen ojediněle se zaměřili pouze na jednu 

oblast, pokud ano, jednalo se vždy o oblast školních dovedností.  

Výpovědi tří studentů víceletých gymnázií se nevztahovaly ani k jedné z těchto tří 

kategorií. Psali spíše o svých „egocentricky” orientovaných dovednostech. Tito 

studenti tedy tvoří samostatnou skupinu, které se budu věnovat zvlášť.  

Stejně jako v předchozích kapitolách předkládám i seznam jednotlivých dovedností, 

které žáci ve svých odpovědích uváděli. V jasné převaze žáci uváděli školní 

předměty, ve kterých se zúčastňovali olympiád. Setkávám se i s širokým spektrem 

mimoškolních činností. Poněkud stranou stojí dovednosti abstraktnějšího rázu, 

týkající se života v sociální skupině.  

Studenti víceletých gymnázií 

 Dívky Chlapci Celkem 

Zeměpis 2 3 5 

Dějepis 1 2 3 

Biologie 1 2 3 

Psát (příběhy) 2  2 

Učit se a zlepšovat 1 1 2 

Vše, co mě baví  1 1 

Auta  1 1 

Modelářství  1 1 

Řešit problémy  1 1 

Bránit své názory  1 1 

Všechno „zakecat” 1  1 

Dělat si legraci 1  1 

Jezdit na koni 1  1 
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Dělat nepořádek 1  1 

Kreslit 1  1 

Atletika 1  1 

Počítačové hry  1 1 

Nic, co k něčemu je  1 1 

Klavír 1  1 

Flétna 1  1 

Zpěv 1  1 

Jazyky 1  1 

Tanec 1  1 

Psát všemi deseti 
prsty 

1  1 

Dosáhnout toho, co 
chci 

 1 1 

Housle 1  1 

Někoho ocenit  1 1 

Být sebekritický a 
přátelský 

 1 1 

Pomáhat 
spolužákům  

 1 1 

Využívat své 
znalosti ku 
prospěchu třídy 

 1 1 

 

Žáci základních škol 

 Dívky Chlapci Celkem 

Zeměpis  4 4 

Matematika 2 2 4 

Biologie  3 3 

Zpívat  1 1 

Ovládat počítač  1 1 
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Keramika  1 1 

„Vyhecovat” se k 
výkonu 

 1 1 

Postavit se za tým  1 1 

Rozhodnout se 
podle sebe 

 1 1 

Dávat v hodinách 
pozor 

 1 1 

Nevzdat se  1 1 

Pohrávat  1 1 

Zachovat chladnou 
hlavu 

 1 1 

Plánovat  1 1 

„Dělat” zábavu  1 1 

To, čemu se zrovna 
věnuji 

 1 1 

Ping pong  1 1 

Fyzika  1 1 

To, co každý člověk  1 1 

Orientovat se ve 
světovém dění 

 1 1 

Diskutovat  1 1 

Jazyky 1  1 

Kreslit  1 1 

Vařit  1 1 

Flétna 1  1 

Klavír 1  1 

Český jazyk 1  1 

Vcítit se do druhých 1  1 

Atletika  1 1 

Florbal  1 1 
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4.3.1. Odpovědi studentů víceletých gymnázií 

Školní znalosti 

Polovina studentů se v této otázce věnovala škole, školním předmětům a úspěšnosti. 

Dva studenti uváděli své školní znalosti dokonce na prvním místě. Zaměřím-li se na 

konkrétní předměty, jednoznačně převažují ty, ve kterých se studenti úspěšně 

zúčastňovali olympiád, tedy zeměpis a biologie, hojně zastoupen byl i dějepis. Své 

umístění v olympiádě někteří studenti v této souvislosti přímo zmiňovali. Vícekrát 

byla zmíněna školní úspěšnost bez odkazu na konkrétní předmět: „ Žádný předmět 

mi nedělá problémy. ”.  

Studenti často nahrazovali slovo „umím” slovy „mám rád” nebo „baví mě”. 

V kontextu pak tyto věty měly obdobný význam, popisovaly činnosti, v nichž se 

studenti považovali za dobré a úspěšné.  

Výpovědi týkající se školy nebyly ale pouze pozitivní, nešlo jen o popis toho, co 

uměli. Někteří vedle předmětů, které jim šly, psali i o předmětech, ve kterých tak 

dobří nebyli, které neuměli: „Nejde mi matematika”, „Neumím moc psát slohové 

práce”. Své znalosti i ve „svých” předmětech někteří studenti, dle výpovědí, 

nepovažovali za stoprocentní. Psali, že je stále co dohánět. Dva z nich tento svůj 

postřeh prezentovali jako něco, co umí, uvedli ho jako svou přednost: „Umím se učit 

a zlepšovat se. ”.  

Mimoškolní činnosti 

Mimoškolní činnosti a aktivity studenti zmiňovali ještě častěji než předměty školní. 

Dva studenti je dokonce považovali za tak důležité, že je uvedli hned na začátku své 

odpovědi. Soudě dle použití jazykových prostředků se zdá, že studenti si byli ve 

svých mimoškolních aktivitách jistější - častěji používali slovo „umím” 

a nezjemňovali ho slovesem „myslím”. Vyjadřovali zde opět i svůj emoční vztah 

k dané činnosti - „mám rád”. Své mimoškolní aktivity často rozepisovali, věnovali se 

popisu činností:  

„Teď mě čekají vystoupení s lidovým souborem Kolíček a tak se učím nejen do školy, 

ale i noty.” (Příloha č. 2, str. 16) 
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 Rozpětí uváděných zájmů bylo velice široké, od hry na hudební nástroj (flétna, 

klavír, viola) přes sport (atletika, tanec) až po modelářství a cizí jazyky. Většina 

studentů píšících o svých volnočasových aktivitách se vyjádřila i ke škole. 

Sociální dovednosti 

Sociální kategorie se vztahuje k dovednostem, které souvisejí s druhými lidmi, se 

životem v sociální skupině. Tyto své dovednosti studenti neuváděli na prvním místě, 

nikdy netvořily celý obsah výpovědi, spíše byly doplněním dovedností jiných 

kategorií. K této kategorii se vyjádřili celkem dva studenti, nebyla tedy nijak hojně 

zastoupena. Mezi dovednosti zde uváděné patřilo například: „Umím ocenit druhé. ” 

nebo „Umím si dělat legraci”. 

Dovednosti směrem k sobě, egocentrické 

Tato skupina tvoří specifickou podkategorii studentů víceletých gymnázií. Výpovědi 

těchto studentů se velice lišily od ostatních výpovědí. Sobě navzájem se velmi 

podobaly. Studenti nepsali o žádné z výše zmíněných kategorií, jejich odpovědi byly 

více abstraktní. Studenti neuváděli žádné konkrétní, „hmatatelné” či dokazatelné 

dovednosti, psali pouze o dovednostech, v jistém smyslu vlastnostech, týkajících se 

přímo jich samotných. Polovina těchto dovedností se vztahovala k výkonu: „umím se 

ovládat”, „překonávat”, „odstraňovat chyby”, „řešit problémy”. Dva studenti své 

dovednosti zpochybňovali:  

„Umím jen málo věcí z těch, které by člověk mohl vědět.” (Příloha č. 2, str. 10) 

4.3.2. Odpovědi žáků základních škol 

Školní znalosti 

Na otázku výkonů a dovedností ve škole se ve svých výpovědích zaměřili téměř 

všichni žáci základních škol. Většina jim věnovala dokonce první místo ve své 

odpovědi. Žáci uváděli konkrétní předměty, nejvíce (ve shodě s olympiádami) 

zeměpis a biologii, zastoupena byla i matematika. Až na výjimky napsali pouze 

jméno předmětu, nerozváděli do podrobností své znalosti a činnosti týkající se 

daného předmětu. Na své úspěchy ve vědomostních olympiádách v této otázce 

poukázal pouze jeden žák. Dva žáci zmínili i předměty, ve kterých se nepovažovali 
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za příliš „dobré”. Psali také o oblastech, ve kterých by se rádi zlepšili či o kterých by 

se rádi dozvěděli více. 

Mimoškolní činnosti 

Dovednostem mimo školu, stejně jako školním znalostem, věnovala ve své odpovědi 

prostor většina žáků. Tyto dvě kategorie byly zmiňovány spolu a byly stejně časté. 

Více než u školních činností zde slovo „umím” zaměňovali s citově zabarvenými 

slovesy, např. „mám rád”. Výčet svých dovedností často doplňovali konkrétními 

příklady. Psali, kde danou činnost vykonávají (školní kroužek, oddíl), co jim v ní jde 

nejvíc (např. zahrát určitou konkrétní skladbu) či jakých úspěchů v činnosti dosáhli. 

Výrazně zde převažoval sport - své sportovní dovednosti a výkony popsalo pět žáků.  

Sociální dovednosti 

K dovednostem této kategorie se vyjádřilo podstatně méně žáků, pouze dva. Oba ve 

svých výpovědích uvedli i své školní, popř. mimoškolní dovednosti. Tím, co umí 

v sociální sféře, tak své výpovědi spíše doplnili. Konkrétně se jednalo o dovednosti 

„vcítit se do druhých”, „naplánovat akci” nebo „dělat zábavu”.  

4.3.3. Srovnání odpovědí obou skupin 

Dostáváme se do druhé poloviny dotazníku a lze tak už sledovat jisté podobnosti 

v celkovém charakteru odpovědí na všechny otázky. Porovnání odpovědí skupin 

žáků základních škol a gymnázií na otázku „Co umím?” se v mnohém shoduje 

s porovnáním v předchozích otázkách. Po formální stránce se odpovědi skupin 

v ničem výrazně neliší. Největší rozdíly nacházím, ve shodě s otázkami předchozími, 

v oblasti školního výkonu. Žáci základních škol pohlíží jinak na svůj školní výkon, 

zdá se, že mu přikládají větší důležitost, a mají odlišné spektrum zájmů.  

Školní znalosti 

Nejvýraznějším rozdílem v odpovědích studentů gymnázií a žáků základních škol 

v této kategorii byla četnost výskytu. Ze skupiny gymnazistů se k tomuto tématu 

školy a školní úspěšnosti vyjádřila polovina žáků, žáci základních škol psali o tom, 

co ve škole umí, až na jednoho všichni. Nabízí se zde podobné zdůvodnění jako 

u předchozích otázek. Žáci základních škol jsou se svým úspěchem pravděpodobně 

častěji konfrontováni, častěji jsou těmi nejlepšími ve třídě. Snáze si tedy uvědomí, že 
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jsou v dané oblasti, předmětu dobří, že jim jde a umí ho. I studenti víceletých 

gymnázií mohou vynikat nad svými spolužáky (minimálně v předmětech 

vědomostních olympiád, kterých se zúčastňují). Rozdíl ale asi není tak velký, jako 

mezi nadanými žáky základních škol a jejich spolužáky. To, že daný předmět 

výjimečně dobře umí, si gymnazisté nejspíš neuvědomují tak často. Je jasné, že toto 

vysvětlení je jen jedním z mnoha možných. Stejně dobře bych mohla uvažovat 

například o rozdílné důležitosti školních předmětů pro obě skupiny žáků. Zde bych 

se domnívala, že žáci základních škol přikládají svým školním dovednostem 

o poznání větší význam, než studenti víceletých gymnázií. S celkovým charakterem 

odpovědí v celém dotazníku se ale více shoduje vysvětlení první.  Studenti gymnázií 

častěji používali pro vyjádření své školní úspěšnosti citově zabarvená slovesa. Psali, 

že je „baví zeměpis” nebo že ho „mají rádi”. Ve skupině žáků základních škol to byla 

spíše slova „umím”, „jde mi” „vynikám”. Pro studenty gymnázií tedy významnou 

roli hrál, vedle faktických dovedností, i citový vztah k předmětu. K tomu, aby se 

považovali za úspěšné v daném předmětu, jim tedy možná nestačilo jen dobré 

umístění v olympiádě, případně vynikání nad spolužáky. Žáci základních škol svůj 

vztah k předmětům nevyjadřovali. Mohu přemýšlet o tom, zda jim k „pocitu” 

úspěšnosti stačily jen příslušné dovednosti a nepotřebovali afektivní komponentu. 

Mimoškolní činnosti 

V četnosti odpovědí vztahujících se k této kategorii se obě skupiny vyrovnaly, psaly 

o ní stejně často. Žáci základních škol už vyjadřovali i svůj citový vztah k činnosti, 

studenti gymnázií tak činili zde stejně jako v předchozí kategorii. Obě skupiny se tak 

nelišily ani v tomto bodě. Z hlediska formálních charakteristik jsem tedy nenašla 

žádný rozdíl. Odlišnost je možné vidět v jednotlivých zmiňovaných aktivitách. Mezi 

žáky základních škol vedly sportovní aktivity. Hra na hudební nástroj či cizí jazyky 

se vyskytovaly méně. Zcela opačná byla situace u gymnazistů. Umělecké 

a intelektuální činnosti převažovaly nad sportovními. Na vině by mohla být například 

rozdílná povaha žáků. Je otázkou, zda žáci sportovněji založení častěji zůstávají na 

základních školách, nepřechází v pátém ročníku na gymnázium, aby měli dostatek 

času na své sportovní aktivity, které jim zabírají mnoho času. Žáci povahy klidnější 

by pak naopak na víceleté gymnázium odcházeli a věnovali se časově méně 

náročným koníčkům, aby mohli zvládat nároky studia.  
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Sociální dovednosti 

V této kategorii došli žáci obou skupin k naprosté shodě. Vyjadřovali se k ní stejně 

často a obsah výpovědí se nijak nelišil. U žáků gymnázií i základních škol byla tato 

kategorie ve výpovědích nejméně zastoupena. Sociální dovednosti jsou v určitém 

smyslu abstraktnější než dovednosti předchozích kategorií. Je tedy možné, že 

vyžadují více přemýšlení, nenapadnou žáky tak snadno, jako školní či zájmové 

aktivity. Těm se věnují vědomě každý den. Vyjádření sociálních dovedností 

vyžaduje sebereflexi. Lze se tedy domnívat, že reflektovat své sociální dovednosti je 

pro žáky obtížnější. 

4.3.4. Interpretace dat 

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, s postupem práce se začínají témata odpovědí 

žáků v jednotlivých otázkách podobat. Výpovědi o škole, školních výkonech 

a sociálním prostředí školy se vyskytly dosud ve všech otázkách. V otázce „Kdo 

jsem?” jsem se jim věnovala v kategorii „intelektové vlastnosti a školní výkon”, 

v otázce „Jaký jsem?” to byla kategorie obdobná, zde máme kategorii „školní 

znalosti”. Lze tedy usuzovat na důležitost, kterou této oblasti žáci přikládají. Rozdíl 

v popisu školních dovedností mezi skupinami přímo ukazuje na efekt „velké ryby 

v malém rybníce” (Big-Fish-Little-Pond Effect - BFLPE, Marsh, 2003). Tento 

vychází z konceptu sociálního srovnávání a říká, že nadaní studenti navštěvující 

běžné školy s „nenadanými” vrstevníky mají vyšší sebehodnocení. Srovnávají se se 

svými vrstevníky, kteří nedosahují tak dobrých výsledků, a proto si své nadání snáze 

uvědomují a výše hodnotí. Tuto tendenci lze v „mém” vzorku nadaných žáků 

základních škol identifikovat. Mezi studenty víceletých gymnázií pak je možné  

poukázat na efekt opačný: „malá ryba ve velkém rybníce” (Little-Fish-Big-Pond 

Effect - LFBPE, Marsh, 2003). Studenti jsou obklopeni spolužáky se stejně dobrými 

studijními výsledky, srovnávají se s nimi, a proto své schopnosti nepovažují za tak 

výjimečné. 

Podobná je situace u kategorie „mimoškolních pozic”, figuruje taktéž zatím ve všech 

analyzovaných otázkách.  V této kapitole ale poprvé převážily kategorii školy 

a školních dovedností. Žáci ve svých odpovědích častěji popisovali, co umí ve 

volném čase, než své školní dovednosti. Lze tedy usuzovat, že jejich sebehodnocení 

v oblasti mimoškolních dovedností bylo přinejmenším stejně velké, ne-li větší, než 
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sebehodnocení akademické, školní. Literatura se nevěnuje přímo vztahu 

volnočasových aktivit nadaných a jejich sebepojetí, je ale zmiňována oblast 

sebepojetí týkající se pohybových aktivit (např. Profil sebepojetí Susan Harterové, 

Hajná 2005, Konečná, 2006). Věra Hajná považuje oblast pohybových aktivit za 

neproblémovější v sebehodnocení nadaných žáků. V testech sebepojetí zde tito žáci 

dosahují nejnižších skórů. Výsledky mé analýzy nelze jistě s těmito výsledky přesně 

srovnávat, i tak je ale patrná jistá neshoda. Především žáci základních škol se 

k pohybovým aktivitám vyjadřovali často a to pozitivně, uváděli je jako něco, co 

umí, v čem jsou dobří. Nezdá se tedy, že by to byla oblast jejich nejnižšího 

sebehodnocení. Toto zjištění se přiklání k výsledkům studie Worrella, Rotha 

a Gabelko (Worrell, Roth, Gabelko, 1998). Studie nesrovnávala sebepojetí žáků 

nadaných a průměrných, hledala rozdíly sebepojetí mezi nadanými dívkami 

a chlapci. Autoři zjistili, že nadaní chlapci dosahují v atletickém sebepojetí (podle 

Self-Perception Profile for Adolescents S. Harterové) vyšších skórů, než nadané 

dívky. V mém vzorku psali o svých pohybových dovednostech především žáci 

základních škol, v této skupině chlapci převažují. Výpovědi těchto chlapců naznačují 

určitou shodu s uvedenou studií. 

Sociální dovednosti se shodují s předchozími kategoriemi sociálních rolí a sociálních 

charakteristik. Obsah výpovědí těchto kategorií je ve všech otázkách také velmi 

podobný. Sociální vztahy tedy patří k dalším stěžejním oblastem sebepojetí. Opět 

mohu odkázat na dotazník Susan Harterové, sociální akceptace je jednou ze šesti 

zkoumaných „sfér” sebepojetí. Výsledky výzkumu Věry Hajné (Hajná 2005) ukazují 

sociální akceptaci jako významnou oblast sebepojetí nadaných žáků, významnější 

než u žáků intelektově „průměrných”. Tato bývá, společně s pohybovými 

dovednostmi, nejčastějším zdrojem problémů (Hajná 2005; Rounstein et al., 1991; 

Hoge & McSheffrey, 1991 in Ablard 1997). Zde se již výsledky mé analýzy závěrům 

Věry Hajné blíží. Sociální vlastnosti nepopisovali žáci s takovou sebejistotou, jako 

oblasti předchozí, stejně tomu bylo i u minulých otázek.  
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4.4. Kam patřím? 

Odpovědi na tuto otázku se vztahují především ke kognitivnímu aspektu sebepojetí.  

Otázka „Kam patřím?” postihuje část znalostí o umístění, ukotvení člověka 

v prostoru kolem něj (především v prostoru různých sociálních skupin). Emoční 

komponenta sebepojetí se zde objevuje ve vztahu k uváděným místům a skupinám. 

Vztahuje se především k reálnému Já. Některé výpovědi se vztahují i k nežádoucímu 

Já (místu, skupině, kam rozhodně patřit nechci), popř. k nechtěnému Já, kam žáci 

sice formálně patří, ale příliš nechtějí.  S konativním aspektem sebepojetí, ve smyslu 

vyjádření motivace něčeho dosáhnout, jsem se ve výpovědích žáků nesetkala. 

Odpovědi na otázku „Kam patřím?” byly většinou z celého dotazníku nejkratší. To 

mohlo být způsobeno zařazením otázky na konec dotazníku - žáci již nebyli tolik 

motivováni a předchozí části je mohly unavit. Samozřejmě je to ale jen jedno 

z mnoha možných vysvětlení. Žáci vyjadřovali svůj citový vztah k místu, kam dle 

svých slov patřili. Používali například slova „nejlépe se cítím”, „mé místo je”, 

„zapadám”. Stejně jako v předchozích částech se snažili své odpovědi stylisticky 

upravovat, používat různá slovesa (ne jen jedno sloveso „patřím”), rozvíjet věty 

apod. V obou skupinách jsem se setkala i s vyjádřením negativního postoje 

 k určitému prostředí - žáci vymezovali, kam „rozhodně nepatří”. Někteří také kromě 

konkrétních skupin uváděli i místa v jistém smyslu abstraktní, nekonkrétní skupinu 

s určitou charakteristikou. Tyto dva momenty (kam nepatřím, abstraktní skupina) se 

promítly i do tematických kategorií odpovědí na tuto otázku. Tradiční triáda škola, 

domov a zájmová oblast se tak rozšířila o kategorii „kam nepatřím” a kategorii 

nekonkrétní skupiny s určitou charakteristikou.  

Seznam konkrétních míst uváděných žáky je u této otázky kratší. Zmíněná shoda 

s předchozími otázkami (především v kategorii škola, domov, zájmová činnosti) je 

viditelná na první pohled. 

Studenti víceletých gymnázií 

 Dívky Chlapci Celkem 

Doma 2 3 5 

Třída 2 1 3 

Rodina 2 1 3 
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Škola 1 1 2 

K počítači  1 1 

Tam, kde se cítím 
dobře 

 1 1 

Tam, kam mě osud 
zanesl 

 1 1 

K těm, kteří nejdřív 
přemýšlí a až pak 
jednají 

 1 1 

Do taneční skupiny 1  1 

Skautský oddíl  1 1 

Mezi kamarády  1 1 

Tam, kde mohu být 
sám sebou 

 1 1 

Ke koním 1  1 

Společnost 
mladých věřících 
lidí 

1  1 

 

Žáci základních škol 

 Dívky Chlapci Celkem 

Rodina 1 4 5 

Přátelé 2 2 4 

Škola 1 3 4 

Třída  3 3 

Do Čech  3 3 

Doma  1 1 

Sbor  1 1 

K těm lepším ve 
třídě 

 1 1 

Ve třídě na okraj 
skupiny 

 1 1 



50 
 

Na kroužcích do 
středu skupiny 

 1 1 

Někam, kde je 
volnost - příroda 

 1 1 

Do společnosti mě 
rovných lidí 

 1 1 

Fotbalový tým  1 1 

Město  1 1 

Tam, kam patřit 
chci 

 1 1 

Mezi schopné lidi  1 1 

Praha  1 1 

 

4.4.1. Odpovědi studentů víceletých gymnázií 

Domov 

Své místo doma nebo v rodině studenti většinou zmiňovali hned na začátku 

odpovědi. Někteří jeho primární postavení zdůrazňovali slovy „hlavně” nebo 

„především” („především patřím do rodiny”). Jednalo se o vůbec nejfrekventovanější 

kategorii této otázky, zmínilo ji celkem osm studentů. Výpovědi žáci rozšiřovali 

a rozváděli, psali například, proč se nejlépe cítí zrovna doma (rozumí jim tam,…), co 

s rodinou rádi dělají apod. 

Prostředí školy 

Tuto kategorii ve svých výpovědích zmínila polovina studentů. Tři psali ve vztahu ke 

školnímu prostředí o třídě, dva o škole jako takové. Podívám-li se na kontext, ve 

kterém jsou třída a škola uváděny, zjistím, že se příliš neliší. Studenti uváděli pro obě 

místa stejné důvody : třída - „jsem tam prospěšný”, „jsou tam kamarádi”, škola –  

„Patřím do školy, to je můj svět: být s kamarády a dozvídat se stále něco nového.” 

(Příloha č. 2, str. 35) 

Domnívám se tedy, že uvádění školy nebo třídy jako „své skupiny” studenty v této 

kategorii nijak nerozlišuje. 
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Prostředí zájmů a mimoškolních aktivit 

I k této kategorii své odpovědi vztáhlo pět studentů. Kontext, ve kterém byla místa 

uváděna, byl vždy citově zabarven. Aktivity studenti příliš do hloubky nepopisovali 

(to někteří z nich činili v předchozí otázce). Zmiňovaná místa volnočasových aktivit 

logicky kopírovala zájmy uváděné v předchozí otázce. Čtyři studenti se zařadili do 

skupin, kde je předpokládán jistý sociální styk s vrstevníky a kamarády – taneční 

skupina, skautský oddíl, koně, společnost mladých věřících lidí. Jeden student se 

naopak nejlépe dle svých slov cítil sám u počítače ve svém virtuálním světě. 

Nekonkrétní skupina s určitou charakteristikou 

Do této kategorie patří výpovědi, ve kterých studenti neuvedli konkrétní místa. 

Popisovali spíše skupinu charakterizovanou určitou vlastností. Tato skupina ale 

neexistovala na reálném konkrétním místě (nebo ho alespoň výpověď neuváděla). 

Šlo spíše o představu, charakteristiku místa, kde by studentům bylo dobře. O této 

kategorii psali tři studenti. Výpověď ani jednoho z nich se nevztahovala k žádné 

z dalších kategorií, byla kratší a zcela abstraktní (ve smyslu absence konkrétních 

míst). Samotné charakteristiky skupin zde uváděných se příliš nepodobaly: „Tam, 

kde se cítím dobře. ”, „Tam, kam mě osud zanesl. ”.  

Kam nepatřím 

Z tohoto opačného pohledu se na otázku podívaly jen dvě studentky víceletých 

gymnázií. Obě dvě své výpovědi začaly popisem skupin, kam nepatří, své důvody 

široce rozepsaly. Shodly se v tom, že nepatří do své třídy. Jedna ještě navíc psala, že 

nepatří do své rodiny, protože na ni rodiče mají příliš vysoké nároky. Obě studentky 

ale ve svých výpovědích uvedly i „svá místa”, kam patřily a kde jim bylo dobře. 

4.4.2. Odpovědi žáků základních škol 

Domov 

Kategorie domova byla žáky základních škol zmiňována častěji, než gymnazisty, 

celkem jedenáctkrát (někteří se o ní zmínili vícekrát z různého pohledu). Rozšířili 

také repertoár odpovědí, kromě rodiny a domova psali o České republice (jako místo, 

kam patří, ji uvedli dokonce tři žáci) a o svých městech. Česká republika se ve 
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výpovědích žáků základních škol objevila již v otázce „Kdo jsem?”, nebyla ale tak 

častá. 

Školní prostředí 

Ke škole se již tradičně vyjádřila většina žáků. Čtyři uvedli, že patří do školy, tři do 

třídy. Kontext byl, stejně jako u gymnazistů, podobný a tak lze obě místa brát jako 

jeden druh výpovědi. Někteří žáci své postavení ve třídě blíže specifikovali. Jeden 

psal, že patří „k těm lepším ve třídě”, další se zařadil na okraj třídy. Své místo ve 

školním prostředí více popsal jen jeden žák, ostatní ho ve svých výpovědích jen 

zmínili (často ale na prvním místě). I tak se jedná o nejčastěji uváděnou kategorii 

v odpovědích na tuto otázku. V některých případech žáci v souvislosti se školou psali 

o svých přátelích a kamarádech. Jedna žákyně je dokonce uvedla jako hlavní důvod, 

proč do školy patří. Jiní žáci o přátelích psali samostatně, na škole nezávisle. Jednalo 

se o poměrně častou odpověď v této kategorii, mezi kamarády měli své místo čtyři 

žáci. 

Prostředí zájmů a mimoškolních aktivit  

Na rozdíl od předchozích otázek byla tato kategorie málo zastoupena, jen dvěma 

výpověďmi. I zde ji žáci uvedli poněkud „na okraj”, nehrála v odpovědích hlavní 

roli. Konkrétně psali o svém členství ve sboru a ve fotbalovém týmu. Tyto zájmy oba 

žáci uvedli už v předchozí otázce „Co umím?”. 

Nekonkrétní skupina s určitou charakteristikou 

Žáci, jejichž výpovědi se vztahují k této kategorii, poukazovali v jistém smyslu na 

svou výjimečnost a výsadní postavení. Psali, že „nepatří jen tak někam”, a že si své 

místo sami vyberou: „do společnosti mně rovných lidí”, „tam kam patřit chci”, „mezi 

schopné lidi”. Poslední výpovědí například žák sám sebe charakterizoval jako 

schopného. 

Kam nepatřím 

Ani mezi žáky základních škol nebyla tato kategorie příliš častá, zmínili ji dva žáci. 

Jeden žák se zde vymezil proti  
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„společnosti hloupějších lidí, co si myslí, že když kouří, fetujou nebo chlastaj, tak 

jsou in a cool” (Příloha č. 2, str. 75) 

Nepřímo tak říká, že sám takový není a že tento styl života odsuzuje. Ve druhém 

případě žák psal, že nepatří do města a mezi „nóbl” část obyvatel. 

4.4.3. Srovnání odpovědí žáků obou skupin 

Odpovědi žáků víceletých gymnázií a základních škol se svou délkou nijak nelišily. 

Podívám-li se ale do tabulky s daty, zjistím, že žáci základních škol uvedli více 

různých míst. Ve svých odpovědích tedy jednotlivá místa a skupiny dlouze 

nepopisovali, zmiňovali jich ale více. Gymnazisté volili opačný postup, seznam jimi 

uvedených míst je poněkud kratší, nahradili to ale bohatostí popisu. Dvě nové 

kategorie, které se objevily v této otázce, se vyskytly shodně v obou skupinách. 

Zajímavá je především kategorie nekonkrétní skupiny s určitou charakteristikou. 

Poprvé se tu objevuje hledisko volby - žáci si sami volí, do jaké skupiny chtějí patřit. 

Obě dvě nové kategorie byly stejně málo časté. Největší rozdíly zde nacházím 

netradičně v oblasti mimoškolních aktivit a zájmů a v přístupu ke kamarádům.  

Domov 

Kategorie domova byla častěji zmiňována žáky základních škol. Domov nebo rodinu 

považovali za své místo žáci obou typů škol přibližně stejně často. Žáci základních 

škola ale navíc psali i o České republice a městech jako o místech, kam patří. 

Gymnazisté tyto nezmínili ani v jednom případě. S podobným přístupem jsem se 

setkala už v první otázce „Kdo jsem?”. I zde roli občana České republiky uváděli 

pouze žáci základních škol. Důvod této odlišnosti by se mohl skrývat v odlišném 

stylu výuky na školách. Je snad role občana více zdůrazňována na základních 

školách? Zkoumaný vzorek žáků je jistě příliš malý na to, abych mohla vynášet 

podobné soudy. Zde ho tedy uvádím jen jako jeden mnoha z možných. 

Školní prostředí 

K prostředí školy se ve větší míře vyjadřovali žáci základních škol. Jak již bylo 

řečeno, obě skupiny zde používaly slova třída a škola v podobném kontextu. To, že 

patří do školy nebo třídy, zdůvodňovali všichni žáci podobně. Především psali 

o svých kamarádech ve škole a možnosti dozvídat se stále něco nového. Několikrát 

také chválili učitele a odsuzovali spolužáky, kteří při výuce zbytečně vyrušovali 
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a učitelů si nevážili. Hlavním rozdílem mezi žáky základních škol a gymnázií v této 

kategorii byli kamarádi. Psali o nich tři gymnazisté, dva je uváděli v souvislosti se 

školou, jako důvod, proč ji mají rádi. Jen jeden své místo mezi přáteli popsal bez 

vztahu ke škole. Mezi žáky základních škol se slovo kamarádi nebo přátelé objevilo 

čtyřikrát. Dva žáci navíc psali o kolektivu ve třídě, který se ke kamarádům také 

vztahuje. Své přátele tedy žáci základních škol popisovali více než gymnazisté. Tři je 

uvedli bez jakékoli návaznosti na školu a to na prvním místě své odpovědi. Vztah 

kamarádi - škola se objevil u obou skupin. Lze se domnívat, že kamarádi jsou pro 

školní život žáků důležití a pomáhají jim najít své místo ve školním prostředí 

a vytvořit si k němu pozitivní afektivní vztah.  

To, jak často žáci psali o svých kamarádech, je tedy největším rozdílem mezi 

skupinami v této kategorii. Proč gymnazisté své přátele nezmiňovali stejně často, 

jako žáci základních škol? V tomto případě se žádné jednoduché vysvětlení nenabízí. 

Přímočará odpověď, že kamarádi jsou pro gymnazisty méně důležití, je na první 

pohled příliš zjednodušená a zdaleka neosvětluje celý problém. Uspokojivé 

vysvětlení by vyžadovalo nejspíše podrobnější zkoumání. Nezbývá tak než se zde 

spokojit s pouhým konstatováním tohoto rozdílu jako faktu. 

Prostředí zájmů a mimoškolních aktivit  

Na rozdíl od předchozích otázek zde, co se týká četnosti odpovědí, vedou 

gymnazisté. Žáci základních škol své zájmy popsali především v otázce „Co 

umím?”. Z výpovědí lze usuzovat, že prostředí zájmů je pro ně důležité především 

z hlediska vykonávané činnosti, ne tolik z hlediska tamní sociální skupiny a místa. 

Mezi gymnazisty se v této otázce naopak jednalo o poměrně frekventovanou 

kategorii. Nejčastěji psali o aktivitách v sociálních skupinách. Neuváděli ji přímo 

v souvislosti s kamarády, je ale možné zde jistou spojitost vidět. Je možné se 

domnívat, že pod rouškou zájmových aktivit poukazují gymnazisté na své kamarády, 

s kterými se těmto činnostem věnují. Přátelé tak pro ně jsou stejně důležití, jako pro 

žáky základních škol (viz. předchozí kategorie), nepíší o nich ale přímo. V tomto 

světle by hlavním rozdílem mezi skupinami bylo, jak žáci na své místo v oblasti 

mimoškolních aktivit pohlížejí. Pro gymnazisty je to místo k setkání s přáteli, proto 

je více afektivně zabarveno a píší o něm (jako o místě, kam patří) častěji. Pro žáky 

základních škol znamená hlavně činnost jako takovou, nespojují ji do takové míry 
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s kamarády. Místo činnosti a skupina nejsou tedy tolik afektivně zabarveny a žáci je 

ve výpovědích neuvádějí tak často. 

Nekonkrétní skupina s určitou charakteristikou 

Obě skupiny se k této kategorii vyjádřily stejně často. Povaha výpovědí ale byla 

odlišná. Gymnazisté se zde příliš neshodli ani mezi sebou, jejich výpovědi byly 

různé. Mezi žáky základních škol panovala větší shoda. Psali o skupinách 

„výjimečných” lidí, mezi kterými měli své místo. Toto lze posuzovat ve shodě 

s odpověďmi žáků na otázky „Kdo jsem? ” a „Jaký jsem? ”, kde žáci o své 

„výjimečnosti” psali v podobném duchu. Absence výpovědí tohoto typu mezi 

gymnazisty může mít pak stejný důvod, jako ve zmíněných předchozích otázkách. 

Kam nepatřím? 

Studentky víceletých gymnázií zde poukazovaly na své osobní problémy se třídou 

a s rodinou. Žáci základních škol nebyli tolik konkrétní. Vymezením se proti určitým 

skupinám spíše vyjádřili svůj negativní postoj vůči nim. Vzhledem k tomu, že tato 

kategorie nebyla nijak hojně zastoupena, netroufám si z odpovědí žáků vyvozovat 

žádné větší závěry. 

4.4.4. Interpretace dat 

Dospěla jsem k poslední části dotazníku. Ta rozšířila a v jistém smyslu potvrdila 

informace z částí předcházejících. Odpovědi zapadají do triády kategorií rodiny, 

školy a zájmů. Znovu se tak potvrzuje domněnka, že tyto tři kategorie tvoří centrální 

osy sebepojetí u starších žáků.  

V kategorii nekonkrétní skupiny se především žáci základních škol vrátili k myšlence 

výjimečnosti, rozebrané již v první části „Kdo jsem?” a částečně v druhé „Jaký 

jsem?”. Interpretace by zde tedy vypadala obdobně jako v předchozích kapitolách. 

Odpovědi této části by se přikláněly k výzkumům, které vnímanou odlišnost 

nadaných žáků potvrzují  (Janos, Fung a Robinson 1985, in Ablard, 1997). 

Poslední kategorií jsou skupiny, do kterých žáci dle svých slov nepatří. Konkrétní 

skupiny zde zmiňované jsou ale velmi různorodé, samotná kategorie jako taková 

není zmiňována příliš často. Neposkytuje tedy dostatek dat pro interpretaci 

a porovnání, spíše dokresluje data předchozí.  
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Závěr 

Analyzovala jsem odpovědi žáků na všechny čtyři otázky obsažené v dotazníku. 

Přicházíme tak k shrnutí a zhodnocení výsledků analýzy. Pokusím se zde 

vyzdvihnout nejnápadnější, nejčastěji se opakující a tedy nejtypičtější aspekty 

sebepojetí nadaných žáků tak, jak z mé analýzy vyplynuly. Již v analýze posledních 

částí dotazníku jsem zmínila tradiční „triádu” témat opakujících se v odpovědích 

žáků. Jedná se o témata školy, zájmů a sociální oblasti. Této triádě se budu věnovat 

i v závěrečném shrnutí. Domnívám se, vycházejíce z posouzení četnosti a kvality 

odpovědí týkajících se této triády, že tak lze charakterizovat centrální aspekty 

sebepojetí nadaných žáků mého vzorku.  

Užitečné může být srovnání výsledků analýzy, ve smyslu nejčastěji se vyskytujících 

témat, s výzkumy uváděnými v odborné literatuře. Rozšířenou metodou zjišťování 

sebepojetí žáků je dotazník Susan Harterové SPPC (Self-Perception Profile for 

Children,1979, in Konečná 2006) Dotazník tvoří šest subškál, každá subškála 

obsahuje tvrzení formulovaná jako bipolární výroky (např.: „Některé děti snadno 

zapomínají, co se naučily, ALE jiné děti si pamatují věci snadněji.” Konečná, 2006, 

s. 87). Dotazovaný se zařadí na určité místo na škále mezi dvěma póly dané 

výpovědi. Je zajímavé, že kategorie, které vyšly z analýzy odpovědí mnou 

zkoumaných žáků, se neshodují se subškálami  dotazníku SPPC. Zcela se shoduje 

pouze kategorie školní, v dotazníku S. Harterové nazývaná školní dovednosti 

(scholastic competence). K výlučně rodinnému postavení a sebepojetí žáka v rámci 

zájmových aktivit se ale žádná kategorie dotazníku S. Harterové nevztahuje. Rodinné 

postavení by bylo možné zařadit ke kategorii sociálních kompetencí (social 

competence) dle S. Harterové. Při analyzování „mých” dotazníků je ale jasně vidět 

rozdíl mezi sociálním postavením žáků v rodině (které je zmiňováno vždy výlučně) 

a obecnými sociálními kompetencemi ve styku s vrstevníky. Část aktivit 

zmiňovaných žáky spadá do atletického sebepojetí dotazníku SPPC (athletic 

competence). Stejnou váhu ale žáci přikládali jiným, nesportovním zájmům. Je 

otázkou, zda je metoda volné výpovědi „citlivější” a popíše detailněji jednotlivé, 

žáky vybrané a popsané, oblasti sebepojetí, než strukturovaný dotazník, v němž jsou 

„oblasti”sebepojetí již předem dány. 
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Tabulka ve zkratce ukazuje na zjištěné hlavní oblasti sebepojetí žáků a odlišnosti, 

případně shodu, mezi nadanými žáky základních škol a nadanými gymnazisty. 

Jednotlivým tématům se budu dále krátce věnovat a shrnu nejdůležitější výsledky 

analýzy. 

 
Studenti víceletých 

gymnázií 
Žáci základních škol 

Percepce vlastní odlišnosti 

Shoda  

- problém odlišnosti reflektován, docházejí k závěru, že 

se od vrstevníků neliší 

Škola 

Školní 

předměty 

Výraznější citový vztah k 

učivu 

Sebevědomější v percepci 

vlastních znalostí 

Sociální 

vztahy 

Uzavřenější, vztah ke 

škole 
Otevřenější, vztah ke třídě 

Domov 

Shoda 

- role syna/dcery a místo bydliště tvoří jeden 

z centrálních aspektů sebepojetí 

Zájmy 
Intelektuálnější (pouze 

mírná převaha) 

Sportovnější (pouze mírná 

převaha) 

Osobnostní charakteristika 
Shoda 

- charakteristickou vlastností je cílevědomost 

Sociální charakteristika Sociální inhibovanost Sociální expanze 

 

Svým vztahem k majoritě, percepcí vlastní odlišnosti či naopak „obyčejnosti” se ve 

svých výpovědích zabývala většina žáků, jak z víceletých gymnázií, tak ze 

základních škol. Odpovědi s touto tématikou se vyskytly ve třech z celkem čtyř částí 

dotazníku, u otázek „Kdo jsem?” „Jaký jsem?” a „Kam patřím?". Chyběly pouze 

u otázky „Co umím?”. Takto položená otázka logicky ani příliš neumožňuje vyjádřit 
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se k tématu percepce vlastní odlišnosti, její záměr sahá jinam. Mohu tedy 

konstatovat, že vzhledem k četnosti výpovědí zabývajících se odlišností vs. 

„obyčejností” jde o problém žáky nadanými reflektovaný a řešený. Žáci se shodli jak 

v četnosti odpovědí tohoto směru, tak v samotném obsahu odpovědí. V otázce „Kdo 

jsem?”se k tématu vztahu k majoritě vyjádřila v obou skupinách polovina žáků, 

v otázce „Jaký jsem?” mírně převážili gymnazisté, u otázky poslední zase nadaní 

žáci základních škol. Nad důvody potřeby žáků reflektovat svůj vztah k majoritě 

jsem se zamýšlela již v interpretaci jednotlivých částí dotazníku. Shrnu zde, že tyto 

důvody mohou být odlišné (u gymnazistů a priori daná odlišnost pozice studenta 

výběrové školy, u žáků základních škol odlišnost „chytřejšího” člena třídy a častého 

účastníka vědomostních olympiád), vedou ale k zamýšlení se nad stejným 

problémem (tj. „Jsem stejný jako ostatní?” vs. „Liším se?”) a ke stejným závěrům při 

jeho řešení. Většina nadaných žáků základních škol i gymnazistů se považuje za 

obyčejné, ničím výjimečné studenty, žáky svých škol, popř. za obyčejné 

„puberťáky”. Mohu tedy uzavřít: Liší se v tomto ohledu sebepojetí nadaných žáků 

základních škol a žáků víceletých gymnázií? Z mé analýzy získaných odpovědí 

vyplývá, že nikoli. Většina nadaných žáků, bez ohledu na typ navštěvované 

školy, reflektuje svůj vztah k majoritě, řeší ho a dochází k závěru, že se od svých 

„průměrných” vrstevníků nijak neliší, považuje se za obyčejné. 

 

O školním prostředí psali žáci, v různých souvislostech a z různého pohledu, vůbec 

nejčastěji. Kategorie související se školou vystoupila ve všech otázkách dotazníku. 

Již na první pohled je zřejmé, že škola sebepojetí žáků významně ovlivňuje. K roli 

školy v sebepojetí žáků lze, vycházejíce z analýzy výpovědí, přistupovat ze dvou 

hledisek. První se týká školních znalostí. Ty žáci popisovali v otázkách „Jaký 

jsem?”a „Co umím?”. V odpovědích na první otázku jsem nezaznamenala mezi 

nadanými žáky základních škol a nadanými studenty víceletých gymnázií žádné 

rozdíly. Považovali se za chytré a inteligentní, u obou skupin se tak vyjádřila asi 

polovina žáků. K rozdílným odpovědím jsem došla u otázky „Co umím?”. 

Gymnazisté zde jsou poněkud skromnější, nepíší o „svých” předmětech, ve kterých 

vynikají, tak často. Nejvýraznějším rozdílem je pak zdůrazňování citového vztahu 

k dané oblasti, k vyučovacímu předmětu. Gymnazisté se považovali za dobré v těch 

předmětech, které je bavily a které měli rádi. S podobným přístupem jsem se u žáků 

základních škol nesetkávala. Lze snad u studentů gymnázií uvažovat o vyspělejším 
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stupni motivace k učení, o vnitřní motivaci vedené zájmem? Analýza sebraných dat 

ukazuje přinejmenším odlišný vztah k učivu žáky základních škol a víceletých 

gymnázií. Nadaní gymnazisté jsou, zdá se, více vedeni a motivováni svým 

kladným vztahem ke konkrétnímu učivu než nadaní žáci základních škol. 

Druhým hlediskem analýzy tématu školy ve výpovědích žáků jsou jejich sociální role 

ve školním prostředí. K ní se vztahují otázky „Kdo jsem?” a „Kam patřím?”. I zde 

jsem narazila na odlišnosti. Nadaní žáci základních škol svou roli člena třídy či 

školy zdůrazňují častěji, psali o ní téměř všichni (u nadaných gymnazistů to 

byla polovina). Žákovská role a role člena třídy se zdá být u nadaných žáků 

základních škol významnější. Možná souvislost s delší dobou strávenou 

v konkrétním, stejném třídním kolektivu byla již diskutována. I ve světle pozdějších 

zjištění v dalších otázkách se jeví jako pravděpodobná.  

 

Téma domova a rodiny se ve výpovědích žáků objevovalo často, dalo by se říci 

všude tam, kde to logicky odpovídalo smyslu otázky. Žáci psali o svých rolích dcer 

a synů, o rodinách, do nichž patřili a o městech, kde bydleli. Tyto výpovědi se 

nacházely v otázkách „Kdo jsem?” a „Kam patřím?”. V analýze jsem nenarazila na 

žádné významnější rozdíly mezi odpověďmi žáků nadaných základních škol 

a nadaných studentů gymnázií. U obou skupin se jednalo o frekventovanou 

a zdůrazňovanou kategorii uváděnou na začátku výpovědi. V pojetí sebe jako člena 

rodiny a své obce se nadaní žáci základních škol a nadaní studenti víceletých 

gymnázií neliší. 

 

Volný čas doplňuje triádu nejčastějších témat výpovědí. O svých zájmech psali 

nadaní žáci u všech otázek, i tam, kam odpovědi týkající se volnočasových aktivit 

logicky přímo nezapadaly (otázka „Jaký jsem?”). U obou skupin se jedná o stejně 

časté kategorie, citově zabarvené a rozvitě popsané. Jediným rozdílem je mírná 

převaha sportovních zájmů u nadaných žáků základních škol oproti zájmům 

„intelektuálnějším” u nadaných gymnazistů. Jedná se ale o převahu jednoho, dvou 

žáků a proto se domnívám, že ji nelze považovat za významnou. Shrnu tedy pouze: 

Způsob trávení volného času má v sebepojetí nadaných žáků základních škol 

a nadaných studentů gymnázií své důležité místo, tyto skupiny ale neodlišuje.   
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Poměrně hodně prostoru věnovali nadaní žáci ve svých odpovědích svým 

osobnostním a sociálním charakteristikám. Krátce jsem se jim věnovala už 

v souvislosti se školním prostředím, zde se soustředím na charakteristiky ostatní, se 

školou přímo nesouvisející. Mezi osobnostními vlastnostmi mají jednoznačné 

prvenství charakteristiky úspěšnosti, cílevědomosti a ctižádosti. Z analýzy 

vyplývá, že jsou pevně ukotveny v sebepojetí žáků obou typů škol. Žáci reflektují 

vlastnosti, které jsou důležité pro dosahování výjimečných výkonů. Nepřímo 

poukazují také na schopnost sebeřízení, vyžadující právě takovéto vlastnosti. Tato 

schopnost umožňuje žákům nadání projevit a ukázat ho při dosahování 

nadprůměrných výsledků. 

K rozdílům jsem došla při analýze sociálních dovedností a charakteristik. Nadaní 

gymnazisté ve větší míře psali o svých problémech se sociálním zařazováním, o své 

spíše uzavřené povaze. Jako oblíbení se viděli pouze někteří. U nadaných žáků 

základních škol je situace opačná. Většina se popisuje jako přátelští, upovídání, 

oblíbení členové kolektivů. Spíše uzavřenější povahu mělo, dle výpovědí, pouze 

několik málo žáků. Z analýzy tedy vyplývá další odlišnost v sebepojetí žáků 

základních škol a studentů víceletých gymnázií: nadaní gymnazisté se vidí jako 

sociálně méně jistí, nadaní žáci základních škol se naopak pojímají jako více 

otevření. 

 

Analýza odpovědí ukázala na hlavní oblasti, osy, kolem kterých se utváří sebepojetí 

nadaných žáků ve věku rané adolescence. Je to percepce vlastní odlišnosti, školní 

prostředí, mimoškolní zájmy, domov a osobností a sociální charakteristiky. Odpověď 

na hlavní otázku mé práce „Liší se sebepojetí nadaného žáka druhého stupně 

základní školy a nižšího stupně víceletého gymnázia?” je různá v každé této oblasti. 

V percepci vlastní odlišnosti, pojetí domova a osobnostních charakteristikách se žáci 

obou typů škol shodli. Ve výpovědích se považují za stejné jako jejich vrstevníci, 

svému místu a úloze doma přikládají při charakterizování sebe sama důležité místo 

a v obou skupinách převažuje osobnostní charakteristika cílevědomosti. 

Analýzy zbylých oblastí přináší pro nadané z různých typů škol výsledky odlišné. 

Celkem očekávatelná jsou zjištění odlišných sebepojetí ve školní oblasti. Zdá se, že 

nadaní gymnazisté si v tomto věku již začínají vytvářet větší osobní a citový vztah 

k učivu, odpovědi nadaných žáků základních škol tomuto nenasvědčují. Sociální 

charakteristika nadaného studenta víceletého gymnázia, vycházející z mé 
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analýzy odpovědí, jej ukazuje jako uzavřenějšího, s četnějšími problémy 

v navazování sociálních vztahů. Nadaní žáci základních škol se jeví poněkud 

sociálně zdatnější v kolektivu vrstevníků. Poslední mírně odlišnou oblastí jsou 

zájmy, sportovnější povahy na základních školách, intelektuálnější na víceletých 

gymnáziích.  

Otázkou je, nakolik jsou zjištění této práce zkreslená. Základním problémem je 

poměrně úzká skupina respondentů výzkumu. Práce tak může být pouhým 

nahlédnutím do sebepojetí malého okruhu nadaných žáků. Kriterium výběru 

nadaného žáka, zvolené v této práci hlavně z praktických důvodů, přináší do 

analyzované skupiny pouze určitý typ nadaných žáků. Žáci nadaní, kteří se 

vědomostních olympiád z jakéhokoli důvodu nezúčastňují, z tohoto výběru 

„vypadávají”. V neposlední řadě mohly být výsledky ovlivněny rozdílným složením 

skupin, především ve skupině nadaných žáků základních škol, kde převažovali 

chlapci. Domnívám se, že tímto faktem mohla a pravděpodobně byla ovlivněna 

především kategorie zájmů a volnočasových aktivit. Výsledky tak přináší pouze 

vhled do složité problematiky sebepojetí nadaných žáků. 
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