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Anotace 

Klíčová slova: nadání, talent, vzdělávání nadaných ţákŧ, vyučovací metody, 

organizační formy práce 

Tato diplomová práce se zabývá nadanými ţáky a jejich specifiky. Teoretická 

část obsahuje legislativní ošetření vzdělávání nadaných ţákŧ v České republice a rŧzné 

moţnosti optimalizace vzdělávacího procesu pro nadané ţáky. Dále se zaměřuje na 

rŧzné přístupy k identifikaci nadaných, školní vzdělávání nadaných, jeho moţnosti a 

problémy, řeší organizační formy výuky pro nadané a základní přístupy ke vzdělávání 

nadaných. Výzkumná část práce je rozdělena do dvou částí. V první jsou zpracovány 

názory ţákŧ, kteří studují školu pro nadané ţáky, na výuku a druhá část obsahuje 

rozhovory s učiteli a ukázky dobré praxe vzdělávání nadaných. 

Abstract 

Key words: gift, talent, education of gifted children, teaching methods and forms of 

working oganization 

This graduation theses is focused on gifted children and their signs. The 

theoretical part contains legislature relevant to educating of gifted children in the Czech 

Republic and various options of the optimalisation of educating process for gifted 

pupils. It also focus on different methods of recognising gifted children, educating them 

in school, options of educating and its problems, it deals with the formes of organisation 

of the teaching methods and basic approaches to educating of gifted pupils. The 

experimental part of this work is divided into two parts. The first one shows the pupils‘ 

oppinion about education, who visit the school for gifted children, the second one 

contents interview with teachers and examples of the good work with educating 

children.  
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1 Úvod 

Problematika vzdělávání nadaných ţákŧ se jiţ začíná v České republice dostávat 

do povědomí veřejnosti i centra zájmu odborníkŧ. Zřejmě bude ještě dlouho trvat, neţ 

se u nás dostane na takovou úroveň, jaká je běţná v zahraničí. Aby změny byly účinné, 

bude zapotřebí nejen teoretické podpory odborníkŧ v této oblasti, ale bude nutné provést 

i změny praktické, které se dotknou především studentŧ učitelství z pedagogických 

fakult a jiţ stávajících pedagogŧ. 

Vzdělávání nadaných by mělo být jedním z prioritních zájmŧ kaţdé společnosti, 

protoţe tito lidé jsou potom schopni investici do nich vloţenou mnohonásobně vrátit a 

jsou to nakonec oni, kdo jsou nositeli pokroku, vědy a nejrŧznějších vylepšení 

stávajícího ţivota. Kaţdý člověk je svým zpŧsobem nadaný a mŧţe být společnosti 

něčím prospěšný a podle mého názoru záleţí také z části na tom, zda tomu ten daný 

člověk věří či nikoliv. 

Jsem přesvědčená o tom, ţe pokud budou ze školy odcházet ţáci s pocitem, ţe 

nadaní nejsou a ţe nemohou být nikomu uţiteční, pak opravdu uţiteční nebudou, ale 

pokud dokáţeme dosáhnout toho, aby si kaţdý člověk uvědomil, kde jsou jeho silné a 

slabé stránky, a pokud navíc dokáţeme v kaţdém ty jeho silné stránky dále účinně 

rozvíjet a naučíme ho, jak se svými hendikepy i výhodami pracovat, pak teprve bude 

mít vzdělávání opravdu smysl. Nezáleţí příliš na tom, zda bude mít ţák ve škole skvělé 

známky, podle mne záleţí především na tom, aby si kaţdý ţák ze školy odnesl pozitivní 

přístup ke vzdělávání a k učení a aby se sám chtěl dále rozvíjet a zlepšovat. 

Jedním z cílŧ této práce bylo najít učitele a lidi zabývající se vzděláváním 

nadaných, kteří takový přístup ke svým ţákŧm mají a kteří se snaţí vychovat z nich 

samostatné, kreativní a přemýšlivé lidi, vědomé si vlastních chyb i nadání a schopné 

účinné sebereflexe. U těchto vytipovaných učitelŧ bych se chtěla pokusit postihnout 

jejich zpŧsob výuky a také popsat jejich názory na výuku a vzdělávání vŧbec. 

Informace získané od těchto učitelŧ bych chtěla doplnit o názory a postřehy některých 

jejich ţákŧ a porovnat je s těmi informacemi, které mi učitelé poskytli. 

V teoretické části bylo hlavním cílem uvést nejrŧznější koncepce pojetí nadání 

tak, jak se vyskytují v české i zahraniční literatuře, popsat legislativní rámec vzdělávání 

nadaných ţákŧ a ţákŧ v České republice, uvést moţnosti úprav edukační nabídky pro 
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mimořádně nadané ţáky na rŧzných úrovních naší vzdělávací soustavy a v neposlední 

řadě se pokusit popsat výukové metody vhodné pro vzdělávání nadaných. 
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2 Teoretická část 

2.1 Přístupy ke studiu nadání 

V současné české i zahraniční literatuře mŧţeme najít mnoho koncepcí pojetí 

nadání. Rŧzní autoři hledí na nadání rŧzným zpŧsobem a kaţdý přikládá činitelŧm 

nadání jinou úroveň dŧleţitosti. Hříbková (2005) vymezuje tři základní přístupy ke 

studiu nadání, které se podle ní v prŧběhu zkoumání nadání zformovaly a které odráţejí 

rŧzné vzdělání, zaměření a filosofickou orientaci autorŧ. Jsou to 

 kognitivní přístup 

 osobnostně - vývojový přístup 

 sociálně - kulturní přístup. 

Kognitivní přístup ke studiu nadání má z hlediska odborné i laické veřejnosti 

nejhlubší kořeny. Jedná se o jednodimenzionální přístup, který hodnotí pouze rozumové 

schopnosti jedince a je zaloţen na nejrŧznějších testech inteligence a výkonu. Tento 

přístup se v současné době v praxi poměrně hodně uplatňuje, protoţe je vcelku snadno 

měřitelný a v edukační praxi také nejvíce vyuţitelný. 

Osobnostně - vývojový přístup ke studiu nadání se začal v této problematice 

vyuţívat v polovině 20. století. Vznikl jako reakce na předchozí přístup, který vŧbec 

nebral ohled na osobnost nadaných jedincŧ, a jeho cílem bylo pojmout problematiku 

nadání z více úhlŧ pohledu. V rámci tohoto směru se začala zkoumat např. kreativita, 

jako jedna ze sloţek nadání. Z výzkumŧ v této oblasti vyplynulo, ţe za nadání jedince 

nejsou zodpovědné pouze jeho kognitivní schopnosti, ale ţe výkony nadaných 

determinují i další nekognitivní charakteristiky, jako např. otevřenost vŧči novým 

informacím a dojmŧm, zvídavost, vytrvalost, atd. 

Sociálně - kulturní přístup plně reprezentuje tzv. multidimenzionální přístup ke 

studiu nadání. Zastánci tohoto přístupu se snaţí do chápání nadání začlenit vliv 

prostředí a kultury na vývoj jedince. V centru pozornosti tedy nestojí zkoumání 

individuálních rozdílŧ, ale zaměřují se primárně na zkoumání vývoje mimořádně 

nadaného jedince ve vztahu ke kultuře a sociálnímu prostředí, ve kterém ţije. Dŧraz je 

kladen nejen na sociokulturní zkušenosti nadaných, ale také na analýzu vztahu, který 

má společnost vŧči vývoji speciálních talentŧ. Kulturní vlivy na vývoj talentu jsou pak 
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často odvozeny od dovedností a schopností, které jsou v dané kultuře nezbytné pro 

adaptaci jedince v ní. (Hříbková, 2005) 

2.2 Teorie nadání 

Existuje mnoho nejrŧznějších přístupŧ ke studiu nadání. Tato kapitola je 

věnována charakteristice základních myšlenek několika vybraných teorií a koncepcí, 

dŧvodŧm jejich vzniku a pŧsobení.  

2.2.1 Koncepce Calvina W. Taylora 

Taylor ve svém obecném modelu nadání uvaţuje o šesti skupinách schopností, 

které by měly být při identifikaci nadaných zjišťovány a dále u nadaných dětí rozvíjeny. 

Podle něho je ve školách kladen příliš vysoký dŧraz na akademickou sloţku a ostatní 

oblasti, které jsou podle něho také dŧleţité, jsou pak opomíjeny. Jedná se o: 

 akademické schopnosti (všeobecné rozumové) 

 kreativitu 

 organizační schopnosti 

 komunikační schopnosti 

 prognostické schopnosti 

 rozhodovací schopnosti (Davis, Rimm, 1985) 

Svou koncepci vysvětluje pomocí známého diagramu (obr. 1). Kaţdý sloupec 

znázorňuje po řadě jednu ze šesti výše uvedených schopností a v kaţdém sloupci jsou 

seřazeni ţáci, podle toho, jaké úrovně dosahují v jejím naplnění. 

Tento model byl rozšířen v 70. letech 20. století zejména v USA a byl uţíván 

k selekci ţákŧ, kteří měli být zařazeni do speciálních programŧ pro nadané. Ţák, který 

se ucházel o začlenění do podobného programu, musel ve všech pouţitých 

identifikačních metodách dosáhnout určité minimální stanovené hranice, popř. musel 

tuto hranici překonat. Pokud třeba i jen v jedné metodě selhal, byl z účasti v programu 

vyloučen, coţ vedlo k tomu, ţe se do programŧ pro nadané hodně dětí nedostalo. To 

vedlo k poměrně silné kritice a mimo jiné právě i tato kritika vedla C. W. Taylora k jeho 

úpravě. 

Taylorova úprava spočívala zejména v tom, ţe řekl, ţe je třeba podporovat 

adekvátní rozvoj všech dětí a nikoliv pouze těch, kteří dopadli dobře v IQ testech. Podle 
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něho, pokud si učitel dá práci a zhodnotí kaţdého ţáka ve třídě, jistě najde alespoň 

jednu oblast, ve které bude daný ţák nadprŧměrný, ale i podprŧměrný, a proto je velmi 

obtíţné stanovit definici nadání a určitt, koho do programu pro nadané zařadit a koho 

nikoli. Proto tvrdí, ţe je třeba rozvíjet všechny, a to zejména ve směrech, které jsou 

potřebné a dobře uplatnitelné na trhu práce. 

 

Obr. 1 

 

 

2.2.2 Renzulliho tříprstencový model 

Americký pedagog Joseph Renzulli vytvořil spolu s dalšími kolegy model 

nadání, který je zaloţen na interakci tří základních charakteristik osobnosti. Jedná se o: 

 nadprŧměrné rozumové schopnosti 

 kreativitu (tvořivost) 

 motivaci (high task commitment). 
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Na základě těchto charakteristik potom Renzulli a Reisová definovali nadání: 

„Nadání je výsledkem interakce třech základních vlastností - nadprůměrných 

všeobecných a/nebo specifických schopností, vysoké úrovně motivace a vysoké úrovně 

kreativity. Jedinci, kteří mají potenciál projevovat nadání, jsou ti, kteří jsou nositeli 

nebo jsou schopni rozvíjet tyto vlastnosti a aplikovat je na některou hodnotnou oblast 

lidské činnosti. Jedinci, kteří projevují nebo kteří jsou schopni rozvoje interakce mezi 

těmito vlastnostmi, potřebují širokou škálu vzdělávacích možností a služeb, které běžně 

nejsou poskytovány prostřednictvím regulérních školských programů.“ (Jurášková, 

2006, str. 18) 

Renzulliho model je moţné velmi názorně zobrazit v grafické podobě, a to třemi 

navzájem se protínajícími kruţnicemi, jejichţ vzájemným prŧnikem je nadání 

v Renzulliho pojetí. 

 Nadprůměrné  

  rozumové schopnosti Motivace 

    NADÁNÍ 

   Kreativita 

Mezi nadprŧměrné rozumové schopnosti Renzulli řadí jak procesy zpracovávání 

informací, tak i objem získaných znalostí a dovedností, které následně umoţňují 

dosaţení vynikajícího výkonu. Obecně lze podle něho chápat schopnosti jako zpŧsoby 

„projevŧ“ individua v reálném ţivotě. 
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Kreativita je v Renzulliho pojetí souborem schopností jako je např. originalita 

nebo flexibilita a její hlavní přínos tkví v hledání nových zpŧsobŧ řešení. Motivace je 

v tomto modelu chápána jako mnoţství energie, které je soustředěno na řešení 

problému. Jedná se o vlastnosti, jako je vytrvalost, sebedŧvěra nebo trpělivost. 

(Hříbková, 2005) 

2.2.3 Koncepce F. J. Mönkse 

Holandský psycholog F. J. Mönks převzal Renzulliho model tří prstencŧ, ale 

v souladu se svými výzkumy a svým zaměřením tento model vsadil do kontextu 

sociálního prostředí. V tomto prostředí zdŧraznil nejen významný vliv rodiny, ale i 

dŧleţitost vlivu edukace a v neposlední řadě i vliv vrstevníkŧ na vývoj jedince. 

F. J. Mönks dospěl k modelu nadání, který chápe jako produkt interakce mezi 

šesti komponentami, z nichţ tři náleţí k „vnitřní výbavě“ dítěte (nadprŧměrné 

intelektové schopnosti, výkonová vŧle - vytrvalost, kreativita) determinované třemi 

socializačními činiteli (rodina, škola, vrstevnická skupina). Nadání je pro něj tedy 

výsledkem interakce těchto šesti sloţek. (Hříbková, 2005) 

Obr. 2 
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Tento model převzalo i mnoho dalších autorŧ, kteří ho dále rozpracovávali, jako 

např. Cziesel, který k interním Renzulliho faktorŧm přidal specifické intelektové 

schopnosti a k externím Mönksovým faktorŧm přidal faktor štěstí, vhodně načasované 

příleţitosti pro rozvoj a uplatnění nadání. 

2.2.4 Model rozvíjející odbornosti R. J. Sternberga 

R. J. Sternberg přistupuje k nadání poněkud jinak, neţ tomu bylo v předchozích 

případech.  Podle něj testy inteligence neměří míru nadání v celé jeho šíři, ale jsou 

zaměřeny příliš úzce, a to pouze na výkon v dané oblasti. Nadaní jedinci většinou mají 

velké vědomosti v určitém oboru, ale selhávají v jejich efektivním praktickém uţití, 

proto testy inteligence nejsou podle něj dostatečně prŧkazné. 

Obr. 3 
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S dalšími kolegy stanovil tzv. aspekty expertnosti, které, jak se domnívá, lépe 

vymezí nadané jedince. Na základě těchto výzkumŧ potom vytvořil model rozvíjející 

odbornosti, tj. cesty od začátečníka k expertovi (obr. 3). Sloţkami tohoto modelu jsou 

 motivace - podle Sternberga nejdŧleţitější sloţka kvalitního výkonu 

 metakognitivní dovednosti - pochopení a kontrola vlastních poznávacích 

procesŧ 

 učení 

 znalosti - deklarativní („vědět, ţe“) a procedurální („vědět jak“) 

 myšlení - analytické, kreativní, praktické 

Nadaní jedinci jsou podle Sternberga ti, kteří „jsou schopni tyto elementy 

kombinovat zvlášť efektivním zpŧsobem tak, aby rychle dospěli k odbornosti nebo 

dosáhli kvantitativně vyšší úrovně odbornosti nebo kvalitativně nejvyšší úrovně 

odbornosti“. (in Hříbková, 2005) 

2.3 Charakteristika nadaných 

Charakterizovat nadané dítě je nezbytné hlavně pro potřeby edukační praxe a 

také pro rodiče nadaných, kteří jako první mohou objevit potenciál svých dětí. 

S významnými teoriemi a projevy nadání a charakteristikami nadaných ţákŧ, by však 

měli být obeznámeni zejména učitelé, aby dokázali účinně nadané ţáky rozpoznat a 

zajistit adekvátní rozvoj jejich schopností. 

Projevy nadání mohou být velmi rŧzné, někdy aţ protichŧdné s ohledem na 

individuální zvláštnosti kaţdého jedince a mnohdy bývá pro pozorovatele velmi obtíţné 

nadání rozpoznat. S. Winebrennerová (2001) uvádí charakteristiku nadaných ţáků ze 

dvou pohledŧ: 

V pozitivním ohledu 

 Jsou extrémně vyspělí v jakékoli oblasti učení a výkonu. 

 Vykazují asynchronní vývoj. Mohou být významně napřed v některých 

oblastech a v jiných vykazovat věkově adekvátní, nebo dokonce opoţděný vývoj 

(např. dokáţou číst jiţ ve třech letech, ale ještě v pěti si nedokáţou zavázat 

tkaničky u bot). 

 Mají na svŧj věk širokou slovní zásobu a vyspělý verbální projev. 

 Mají vynikající paměť. 
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 Některé věci se naučí neuvěřitelně rychle, bez pomoci druhých. 

 Zvládají sloţitější myšlenkové operace neţ jejich vrstevníci. 

 Vykazují schopnost práce s abstraktními myšlenkami s minimem konkrétní 

zkušenosti pro pochopení. 

 Chápou jasně vztahy příčiny a následku. 

 Chápou vzorce, vztahy a souvislosti. 

 Vţdy přicházejí s "lepšími zpŧsoby" řešení věcí. Navrhují je spoluţákŧm, 

učitelŧm a dalším dospělým - ne vţdy však vhodným zpŧsobem. 

 Dávají přednost komplexním a náročným úkolŧm. 

 Jsou schopni přenášet své vědomosti do nových situací a řešení problémŧ. 

 Chtějí se podělit o vše, co vědí. 

 Jsou zvědaví ve všem, co se děje okolo nich, kladou nekonečné otázky. 

 Jsou nadšení a ostraţití pozorovatelé. 

 Jsou horliví, někdy extrémně citliví či vznětliví. Dokáţou být zcela pohlceni 

aktivitami či myšlenkami. 

 Mají často mnoho (neobvyklých) zájmŧ, koníčkŧ a sbírek. 

 Jsou silně motivováni dělat věci, které je zajímají. Raději pracují nezávisle, 

někteří dokonce samostatně. 

 Mají ohromnou míru energie. 

 Mají cit pro krásno. 

 Mívají zvýšený smysl pro spravedlnost, morálku a fair play. Zajímají se o 

globální problémy a vnímají je osobně. 

 Mají sofistikovaný smysl pro humor. 

 Rádi jsou ve vedení, mohou být přirozenou autoritou. 

V negativním ohledu 

 Odmítají práci nebo pracují nedbale. 

 Jsou nervózní při tempu práce třídy, které povaţují za nedostatečně aktivní, nebo 

kdyţ nevidí jasný pokrok práce. 

 Protestují proti rutinní a předvídatelné práci. 

 Ptají se na choulostivé otázky, vyţadují zdŧvodnění, proč se mají věci dělat 

určitým zpŧsobem. 

 Odmítají určování práce a příkazy. 
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 Sní v prŧběhu dne. 

 Ovládají třídní diskuse. 

 Bývají panovační k učitelŧm i spoluţákŧm. 

 Jsou netolerantní k nedokonalosti vŧči sobě i ostatním. 

 Jsou přecitlivělí vŧči kritice, snadno se rozpláčí. 

 Odmítají se podřídit. 

 Odmítají kooperativní učení. 

 "Hrají divadlo" a ruší spoluţáky. 

 Mohou se stát "třídním šaškem". 

I přesto, ţe se v posledních několika letech v České republice výrazně zvýšil 

zájem o problematiku nadání a vzdělávání nadaných a tato problematika byla i nově 

legislativně zakotvena, stále ve školách přetrvávají mnohé mýty o nadaných ţácích. 

 Jsou to děti štěstěny, vše jim jde lehce, daří se jim. 

 Dostali „TO“ vše bez námahy, zadarmo. 

 Probijí se a uplatní bez pomoci ostatních. 

 Jejich mimořádné schopnosti bude rodina, škola a okolí vţdy velmi uznávat, 

oceňovat a akceptovat. 

 Především jejich intelekt bude vţdy dostatečně ohodnocený a oceněný. 

 Jsou to od přírody „osamělí“, individuální běţci, samotáři, kteří si vystačí a 

nikoho nepotřebují. 

 Vţdy umí svoje schopnosti, vysoké nadání bez problémŧ ukázat a projevit. 

 Musí být stejně dobří ve všech ohledech. 

 Musí se hodnotit přísněji neţ ostatní. 

 Musí být zodpovědnější a to i za druhé. 

 Vychutnávají si pocit, kdyţ si z nich druzí berou příklad. 

 Nejdŧleţitější je pro ně vysoké nadání. (Mazáčová, 2011) 

Z výzkumu (Pokorná, 2009), provedeného mezi učiteli čtyř českých gymnázií 

vyplývá, ţe učitelé charakterizují ve velké většině nadané jedince v pozitivním směru. 

Většina učitelŧ charakterizovala nadaného ţáka jako jedince s vysokým zájmem o 

učení, o informace a o detaily, s neobvyklými znalostmi a bystrostí. Učitelé také 

vyzdvihovali jejich snahu proniknout pod povrch věcí, najít podstatu problému a 
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všechny souvislosti. Dále zmiňovali vysokou míru kreativity při řešení problémŧ, 

schopnost rychle chápat a samostatně usuzovat. 

Menší část učitelŧ uvádí charakteristiky spíše negativní, jako je nadměrné 

zlobení, vyrušování, nepozornost, nepraktičnost nebo asociálnost. Několik učitelŧ 

zmiňuje zvláštní smysl pro humor nadaných ţákŧ. Z výzkumu dále vyplynulo, ţe 

některé mýty o nadaných na školách stále přetrvávají, protoţe někteří učitelé jako znaky 

nadanosti uvádí pouze velmi dobrý prospěch, snaţivost, píli nebo úkoly vyřešené 

dopředu, coţ obvykle v praxi neplatí. 

Z mnohých výzkumŧ také vyplývá, ţe učitelé mají často problém s odlišením 

nadaného dítěte od dítěte „pouze“ bystrého a šikovného a někdy tyto dvě skupiny 

zaměňují. Obě uvedené skupiny dětí však mají své specifické vzdělávací potřeby a je 

tedy třeba umět je od sebe odlišit a oběma skupinám poskytnou příleţitost 

k optimálnímu rozvoji.   

Bystré dítě   Nadané dítě 

Umí odpovídat.  Klade další otázky. 

Zajímá se. Je zvědavé. 

Má dobré nápady. Má neobvyklé nápady. 

Odpovídá na otázky. Zajímají jej detaily, rozpracovává, 

dokončuje. 

Je vŧdcem skupiny. Je samostatné, často pracuje samo. 

Jednoduše se učí. Většinu uţ zná. 

Mezi vrstevníky je oblíbené. Víc mu vyhovuje společnost starších 

dětí. 

Chápe významy. Dělá závěry. 

Přesně kopíruje zadaná řešení. Vytváří nová řešení. 

Dobře se cítí ve škole, ve školce. Dobře se cítí, kdyţ se učí (něco nového). 

Přijímá informace. Vyuţívá informace. 

Je vytrvalé při sledování. Sleduje pozorně.  

Je spokojené s vlastním učením a výsledky. Je velmi sebekritické. 

(Cvetkovic - Lay, J. 1995 in Portešová, 2011) 
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2.4 Identifikace nadaných 

Správná a hlavně včasná identifikace nadaného jedince je jedním z významných 

předpokladŧ k tomu, aby mohly být zahájeny kroky k optimalizaci výchovně 

vzdělávacího procesu, který v co nejvyšší míře rozvine a podpoří rozvoj nadaného ţáka. 

Samozřejmě je nutné, aby po identifikaci následovalo poskytnutí speciální péče, která 

tento plný rozvoj umoţní, protoţe jinak by identifikace nadaných jedincŧ zcela 

postrádala smysl. 

Jak bylo uvedeno v předcházející kapitole, nadání má mnoho nejrozmanitějších 

ukazatelŧ a ne kaţdé dítě musí nutně vykazovat všechny znaky. Proto je vţdy dobré, 

pokud rodiče, učitelé, či jiné blízké osoby dítěte mají podezření, ţe je dítě nadané, 

nechat dítě vyšetřit odborníkem. (Dočkal, 2005) 

2.4.1 Etapy identifikace 

V procesu identifikace je velmi dŧleţité zejména časové hledisko. Podle 

Fořtíkové (2009, str. 26) lze navrhnout optimální prŧběh identifikace, pokud se ho 

účastní osoby, které mají sehrávat svou roli a které jsou poučeny o vhodných nástrojích 

diagnostiky a výstupech, které se očekávají při následném vzdělávání ţáka. 

1. První fází procesu identifikace by měla být podle Fořtíkové nominace, kterou 

mŧţe učinit rodič, učitel, spoluţák, vedoucí krouţku, atd. Jedná se o navrţení dítěte 

výše zmíněnými osobami k dalšímu vyšetření, pokud se domnívají, ţe vykazuje známky 

nějakého zvýšeného nadání. 

2. Jako další fázi Fořtíková uvádí screening, který ale podle ní mŧţe probíhat i 

zároveň s nominací. Screening je prováděn hromadně za pomoci např. psychologických 

testŧ, dotazníkŧ nebo behaviorálních škál. 

3. Následuje individuální vyšetření, hloubková pedagogická diagnostika. 

Jedná se o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nejlépe za účasti psychologa 

i speciálního pedagoga, o zmapování úrovně školních znalostí a dovedností dítěte, popř. 

vyšetření dalšími odborníky. 

4. Konečnou fází identifikace je volba návazných opatření pro vzdělávání, 

volný čas a výchovu. Tato opatření mohou zahrnovat jak úpravu učiva a vzdělávacího 
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procesu např. formou tvorby individuálního vzdělávacího plánu, tak také rŧzná 

doporučení pro organizaci volnočasových aktivit dítěte. 

2.4.2 Metody identifikace 

Pokud dítě doporučí nebo identifikuje někdo z jeho okolí, jedná se o tzv. 

identifikaci nezáměrnou. Záměrná identifikace je potom cílené vyhledávání nadaných 

jedincŧ většinou právě na základě nejrŧznějších posuzovacích stupnic, škál a testŧ, které 

mají pomáhat pedagogovi zařadit ţáka do speciálního vzdělávacího programu. 

(Jurášková, 2006) 

Jurášková (2006) dále uvádí soubor nejčastěji uţívaných metod identifikace, 

kterými jsou: 

 Pozorování, které provádí zejména rodiče a učitelé dítěte. Odborníci se 

příliš neshodují v názoru na tuto metodu. Někteří autoři uvádí pouze 10 % 

úspěšnost učitelŧ při identifikaci nadaných. Pravdou ovšem je, ţe je to 

nezanedbatelná součást identifikačního procesu a vzhledem k tomu, ţe 

učitelé bývají nejčastěji prvními odborníky, kteří se s dítětem setkávají a 

mají moţnost srovnání dítěte v širší vrstevnické skupině, je třeba brát jejich 

nominaci dítěte váţně. 

 Inventář navazuje na pozorování a poskytuje informace o určitém typickém 

chování dítěte, které mŧţe být charakteristické pro nadané jedince. 

 Portfolio, které je souborem informací o nejrŧznějších činnostech dítěte a o 

jejich výsledcích. Mŧţe být tvořeno jak rodičem nebo učitelem dítěte, tak i 

dítětem samotným. 

 Standardizované testy, které mnoho odborníkŧ povaţuje za vhodné pouze 

jako doplněk k jiným metodám identifikace. Jedná se o testy inteligence, 

kreativity, výkonu, atd. Výhodou této metody stále zŧstává její časová i 

finanční nenáročnost, která je, v případě např. přijímání dětí do speciálních 

škol, z praktického hlediska téměř nenahraditelná. Autoři se vcelku shodují 

na tom, ţe pokud se jedná o identifikaci kognitivně nadaných ţákŧ, lze tuto 

metodu s ohledem na určitá rizika pouţít. 

 Posouzení výsledkŧ činnosti dítěte odborníkem. Tato metoda se uţívá 

zejména v umělecké či sportovní oblasti. 
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 Dotazníky, zaměřené na zjištění motivace, zájmŧ, postojŧ a osobnostních 

vlastností dítěte. 

Proces identifikace je velmi sloţitý a nejednoznačný, proto vyţaduje spolupráci 

celé řady odborníkŧ i osob pohybujících se v blízké společnosti dítěte. Cílené 

vzdělávání nadaných ţákŧ u nás zatím nemá tak hluboké kořeny jako v některých 

západních státech, proto se na identifikaci také nepodílí příliš mnoho specialistŧ na 

nadání. Zatím v našich podmínkách převaţuje spíše identifikace nezáměrná, tj. 

nominace rodičŧ a učitelŧ. 

Cílené vyhledávání nadaných probíhá nejčastěji formou přijímacích řízení 

nejrŧznějších institucí zaměřených na rozvíjení určité oblasti nadání, jako jsou 

gymnázia, umělecké nebo sportovní školy atp. 

2.4.3 Pedagogicko-psychologická poradna 

Jak bylo uvedeno výše, cílem identifikace nadaných je vyhledávání nadaných 

dětí a jejich zařazení do speciálního vzdělávacího programu, který bude co nejlépe 

vyhovovat jejich zvláštním vzdělávacím potřebám a bude vyuţívat a rozvíjet jejich 

výjimečné schopnosti. 

Diagnostiku dítěte pro potřeby školské identifikace nadaných (§ 17 a 18 

školského zákona o moţnosti přeřadit nadaného ţáka do vyššího ročníku nebo ho 

vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu) provádí školské poradenské 

zařízení ve spolupráci s rodinou, školou nebo zletilým ţákem. 

Pedagogicko-psychologické vyšetření zahrnuje zejména: 

 analýzu anamnestických dat 

 zjištění osobnostních charakteristik a vlastností nadaných 

 standardizovaný test rozumových předpokladŧ 

 test tvořivosti 

 specifika práce s učivem a strategie myšlení 

 analýzu výsledkŧ pedagogické diagnostiky. (PPP Třebíč, 2011) 

Psychologové PPP mají k dispozici standardizované nástroje k diagnostice 

mimořádného nadání a také standardizovaný neverbální test pro diagnostiku tvořivosti. 

Speciální pedagogové PPP nemají ţádné testy, které by byly určené téţ k pedagogické 
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diagnostice nadání, proto k tomuto účelu vyuţívají i některé nástroje určené primárně k 

pedagogické diagnostice specifických poruch učení. 

Některé pedagogicko-psychologické poradny poskytují rodičŧm nejrŧznější 

rady, jak se zachovat v případě, ţe mají podezření na nadání svého dítěte. Např. 

pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary uveřejnila na svých webových 

stránkách dotazník, který je určen rodičŧm a učitelŧm nadaných dětí a který jim má 

pomoci identifikovat nadané děti v co nejranějším věku. (viz. Příloha č. 1) 

Školám, které mají zájem o poradenství v oblasti identifikace mimořádně 

nadaných a v oblasti nejrŧznějších specifik vzdělávání mimořádně nadaných ţákŧ a 

studentŧ, je poskytována metodická a konzultační pomoc prostřednictvím metodikŧ 

péče o nadané, jejichţ činnost je koordinována Institutem pedagogicko-

psychologického poradenství ČR (IPPP ČR). Tuto skupinu tvoří 21 psychologŧ, 

pracovníkŧ pedagogicko-psychologických poraden ve všech 14 krajích.  

2.5 Legislativní zakotvení vzdělávání nadaných ţáků 

Vzdělávání nadaných ţákŧ a studentŧ je v České republice upraveno § 17 a 18 

zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisŧ (tzv. Školský zákon). 

§ 17 

Vzdělávání nadaných dětí, ţáků a studentů 

(1) Školy a školská zařízení vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání dětí, ţákŧ a 

studentŧ. 

(2) K rozvoji nadání dětí, ţákŧ a studentŧ lze uskutečňovat rozšířenou výuku 

některých předmětŧ nebo skupin předmětŧ. Třídám se sportovním zaměřením nebo 

ţákŧm a studentŧm vykonávajícím sportovní přípravu mŧţe ředitel školy odlišně 

upravit organizaci vzdělávání. 

(3) Ředitel školy mŧţe mimořádně nadaného nezletilého ţáka na ţádost osoby, 

která je v souladu se zvláštním právním předpisem
1
 nebo s rozhodnutím soudu 

oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého ţáka (dále jen „zákonný zástupce"), a 

mimořádně nadaného zletilého ţáka nebo studenta na jeho ţádost přeřadit do vyššího 

ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí ţádosti ţáka, který plní 

                                                 
1
 Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisŧ. 
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povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení a 

registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Podmínkou přeřazení je vykonání 

zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který ţák nebo student nebude absolvovat. 

Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 

§ 18 

Individuální vzdělávací plán 

Ředitel školy mŧţe s písemným doporučením školského poradenského zařízení 

povolit nezletilému ţákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným 

nadáním na ţádost jeho zákonného zástupce a zletilému ţákovi nebo studentovi se 

speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho ţádost 

vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo 

vyšším odborném vzdělávání mŧţe ředitel školy povolit vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závaţných dŧvodŧ. 

Na základě výše uvedeného zákona byly zpracovány další dokumenty, jako 

např. Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (Věstník 

MŠMT, sešit 12/2006), které zabezpečují realizaci tohoto zákonného opatření. MŠMT 

dále schválilo v dubnu 2009 Koncepci péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období 

let 2009-2013, ve které stanoví cíle pŧsobení v této oblasti. Hlavní cíle dle této 

koncepce jsou: 

 zkvalitnit proces diagnostiky dětí a ţákŧ s nadáním ve školním a školském 

prostředí 

 zajistit podporu rozvoje nadání dětí a ţákŧ v rámci formálního vzdělávání i ve 

volném čase 

 nabídnout pedagogickým pracovníkŧm přiměřenou podporu v jejich profesní 

přípravě na práci v oblasti vzdělávání nadaných, zejména prostřednictvím DVPP 

 zprostředkovat veřejnosti dostatek informací o systému péče o nadané 

s vyuţitím webových stránek MŠMT a příslušných OPŘO (IPPP ČR, VÚP, 

NIDV, NIDM, NÚOV) 

 realizovat výzkumy a rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti péče o nadané 

(IPPP Praha, 2009) 
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2.5.1 Nadaný žák a  RVP 

Vzdělávání nadaných dětí dále upravují Rámcové vzdělávací programy a 

povinností kaţdé školy je zakotvit problematiku vzdělávání nadaných ţákŧ i do svých 

Školních vzdělávacích programŧ. Rámcové vzdělávací programy vycházejí z výše 

zmíněného zákona a je v nich navrţeno i několik zpŧsobŧ úprav edukačního procesu, 

který by lépe přizpŧsobil výuku potřebám ţáka. 

RVP ZV klade dŧraz zejména na včasnou identifikaci nadaného ţáka a na 

vytvoření dobré vztahové sítě. Vztahovou sítí se rozumí podpora nadaného ţáka 

v komunikaci s vrstevníky a snaha pomoci mu překonat odlišnosti či problémy, které se 

s nadáním mohou pojit. Při vzdělávání mimořádně nadaných ţákŧ by měl zpŧsob výuky 

ţákŧ vycházet dŧsledně z principŧ individualizace a vnitřní diferenciace. V RVP ZV je 

navrţeno několik moţných zpŧsobŧ pedagogicko-organizačních úprav výuky 

mimořádně nadaných ţákŧ.  

 individuální vzdělávací plány;  

 doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu;  

 zadávání specifických úkolŧ;  

 zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektŧ;  

 vnitřní diferenciace ţákŧ v některých předmětech;  

 občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou 

moţností volby na straně ţáka;  

 účast ve výuce některých předmětŧ se staršími ţáky. 

RVP G se více soustředí na popis charakteristických projevŧ nadaných studentŧ 

a na popis moţných úskalí, která mohou při práci s mimořádně nadaným studentem 

nastat. Uvádí shodné moţnosti pedagogicko-organizačních úprav výuky jako RVP ZV, 

ale přidává několik dalších zpŧsobŧ, jak lépe zajistit moţnost plného rozvoje pro co 

nejširší skupinu studentŧ: 

 nabídka volitelných a nepovinných předmětŧ 

 diferenciace na skupiny v rŧzných předmětech 

 podíl na realizaci školních nebo vlastních projektŧ ţáka 

 účastí v soutěţích na republikové nebo mezinárodní úrovni 
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 spolupráce gymnázia s domácími i zahraničními odbornými a vědeckými 

pracovišti 

 samostudium odborné literatury, e-learning nebo samostatné vyhledáváním 

informací na internetu 

 speciálními výukové metody (obohacování učiva a zrychlený postup při 

výuce). 

Dále uvádí moţnost zřízení speciální třídy, třídy se zrychleným postupem ve 

výuce nebo funkce mentora. (RVP ZV, RVP G) 

2.6 Cíle vzdělávání nadaných ţáků 

Jurášková (2006, str. 47) uvádí jako hlavní cíl edukace nadaných: „Usměrňování 

osobnosti nadaných tak, aby co nejefektivněji zhodnocovali své nadání, pracovali 

samostatně, tvořivě a se zájmem a dokázali se co nejoptimálněji adaptovat do 

rŧznorodého sociálního kontextu (v rámci rodiny, pracovního, zájmového kolektivu 

apod.). Toto je ústřední myšlenka celého edukačního snaţení v této oblasti. V závislosti 

na ní je následně moţné stanovit jakési dílčí cíle, které blíţe specifikují, co by měl 

vzdělávací proces nadaných obsahovat a zajišťovat. V souvislosti s potřebami nadaných 

(viz. dále) je třeba zajistit nadaným: 

 dostatek rŧznorodých podnětŧ a příleţitostí 

 prostředí s vysokou mírou motivace a pozitivním hodnocením 

 vysokou míru zapojení rodičŧ 

 podněty pro rozvoj sebereflexe ţákŧ 

 dostatek podnětŧ k rozvíjení sociálních vztahŧ s vrstevníky i dospělými s 

rŧzným nadáním 

 podporu a pomoc v pochopení sebe sama – sebepojetí osobnosti 

 prostředí vyjadřující vysokou míru podpory (Mazáčová, 2011) 

2.6.1 Vzdělávací potřeby nadaných 

Jak vyplývá z výše zmíněného zákona i z RVP, nadaní ţáci mají zvláštní 

vzdělávací potřeby, které je nutné vzít v úvahu a přizpŧsobit edukační proces tak, aby je 
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co nejvíce rozvíjel a naplňoval. Jurášková (2006) uvádí pět základních potřeb nadaných 

ţákŧ týkajících se edukačního procesu.  

1. Potřeba výrazné stimulace 

Nadaní ţáci mají rádi úlohy a problémy, které se pohybují na hranici jejich 

vědomostí a schopností, rádi řeší výzvy, při kterých mohou plně vyuţít svŧj potenciál. 

Naopak nemají rádi úkoly, které nevyţadují téměř ţádné zamyšlení, ale je při nich nutná 

spousta jednoduchých, „bezduchých“, úkonŧ. S potřebou stimulace také souvisí jejich 

potřeba stále nových zajímavých informací, které jsou nejen dostatečně pestré, ale také 

dostatečně sloţité a odborné. 

2. Potřeba modifikovaného kurikula 

Aby bylo zajištěno co nejvyšší uspokojení předešlé potřeby, je třeba modifikovat 

obsah, metody i organizační formy edukačního procesu. Obsah by měl být rozšířen a 

prohlouben, preferovány by měly organizační formy podporující individuální práci a 

individuální tempo výuky vyuţívající problémových úloh a vlastního uvaţování a 

kreativity ţákŧ. 

3. Potřeba argumentačně zaloţené komunikace 

Převáţnou část výuky je dobré zaloţit na komunikaci, diskusi a argumentaci, 

která podporuje samostatné myšlení a vyjadřování nadaných ţákŧ. Tento zpŧsob výuky 

je předpokladem k plnému rozvoji kreativního přístupu nadaných k řešení problémŧ. 

Jak Jurášková (2006) uvádí, velmi dŧleţitá je také diskrétnost v hodnocení ţákovských 

výkonŧ, protoţe nadané děti jsou velmi citlivé na porovnávání se spoluţáky a na 

negativní hodnocení. 

4. Potřeba kontaktu s vrstevníky podobného zaměření 

Pro kaţdé dítě je velmi dŧleţitá vrstevnická skupina, ovšem nadané děti v tomto 

směru mívají často problematické postavení, protoţe se mnohdy špatně zapojují do 

běţných kolektivŧ. Je velmi přínosné, pokud se nadané dítě dostane do společnosti dětí 

se stejnými či podobnými zájmy, do které se mnohem lépe zapojí a ve které mŧţe 

vzniknout i pro ně velmi podnětné prostředí. 

5. Potřeba individuálního přístupu 

Nadané děti mohou vykazovat i velmi zvláštní a netypické projevy v osobnostní 

i emocionální rovině, které je třeba akceptovat a přistupovat ke kaţdému takovému 

jedinci s individuálním nadhledem. 
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2.7 Moţnosti úprav edukační nabídky pro mimořádně nadané 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, jedním z největších problémŧ vzdělávání nadaných 

dětí u nás je podle odborníkŧ nedostatečná příprava pedagogŧ pro tuto práci. Faktem ale 

je, ţe vylepšovat podmínky pro práci s nadanými lze i na dalších úrovních naší 

vzdělávací soustavy. Tato kapitola poskytuje návrhy alespoň některých úprav edukační 

nabídky, které je moţné učinit na úrovni státu, kraje, vedení škol či samotných rodičŧ za 

účelem vylepšení postavení nadaných dětí v systému našeho vzdělávání. 

2.7.1 Úroveň státu 

Na státní úrovni jiţ byly podniknuty kroky, které mají vést ke zlepšení 

vzdělávání nadaných ţákŧ v ČR. S reformou školství a přijetím RVP byl poţadavek na 

vzdělávání nadaných legislativně zakotven a stal se tak povinnou a nedílnou součástí 

edukačního procesu u nás. Je ale fakt, ţe praxe zatím poměrně zaostává v naplňování 

potřebných opatření. 

Vzdělávací proces pro nadané ţáky vyţaduje kombinaci rŧzných forem 

diferenciace a individualizace výuky. K tomu je zapotřebí zejména kvalifikovaných a 

poučených pedagogŧ a také podpory státu ve formě zřízení či podpory činnosti 

nejrŧznějších nestátních neziskových organizací. Ty by se problematikou vzdělávání 

nadaných zabývaly v jednotlivých regionech a mohly by školám a učitelŧm zajistit 

kvalitní a kvalifikovanou pomoc. 

2.7.1.1 Vzdělávání pedagogŧ pro práci s talentovanými ţáky 

Tato oblast by měla být zcela samozřejmě součástí vzdělávacího obsahu studia 

učitelství, ovšem opak je zatím pravdou. Na pedagogických fakultách v ČR je zatím tato 

problematika zahrnuta jen okrajově, nejčastěji formou volitelných předmětŧ. Na 

některých fakultách dokonce nabídka podobně zaměřeného kurzu zcela chybí. Z výše 

uvedených informací ale vyplývá, jak sloţité a variabilní mŧţe vzdělávání nadaných být 

a pedagogové by proto měli být poučeni nejen o psychologickém pozadí nadání, ale i o 

moderních výukových metodách, vhodných pro výuku nadaných. 

Tento nedostatek by měl být za strany státu řešen zejména zařazením této 

problematiky do povinného vzdělávacího obsahu pedagogických fakult a dále formou 
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postgraduálních nadstavbových kurzŧ určených pro současné pedagogy a odbornou 

veřejnost. (Houška in Vodička, 2005) 

2.7.2 Úroveň zřizovatele škol (kraj, obec) 

Houška (in Vodička, 2005, str. 39) dále uvádí, ţe na kaţdý kraj připadá na 

populační ročník v prŧměru 150 - 200 mimořádně nadaných ţákŧ, coţ je dostatečně 

dobrým dŧvodem pro zřízení minimálně jedné školy pro nadané v kaţdém kraji a také 

pro podporu vzdělávací nabídky pro učitele, kteří s nadanými ţáky denně pracují. 

2.7.2.1 Zřízení škol pro nadané 

Podle Houšky není nutné školy pro nadané zakládat zcela nově, ale je moţné 

v kaţdém kraji vyčlenit jednu školu, která by se této problematice věnovala, coţ by 

v zásadě neznamenalo ţádné výrazné zvýšení nákladŧ. Do této školy je třeba zajistit 

kvalifikovaný personál, v jehoţ silách bude zajištění kvalitní přípravy nejen po stránce 

odborné, ale i sociální, neboť nadaní ţáci jsou skupinou velmi variabilní a neobvyklou a 

často vyţadují velmi specifický přístup. Dále je třeba dobře ošetřit výběr ţákŧ, kteří 

budou tuto školu studovat a pravidla pro výběr stanovit co nejpřesněji, aby se tak 

předešlo moţnému zbytečnému nepřátelství a nátlaku ze strany rodičŧ. 

2.7.3 Úroveň ředitele školy 

Výše zmíněná legislativní opatření týkající se vzdělávání nadaných ţákŧ a 

studentŧ (§ 17 a 18 zákona č. 561/2004 Sb.) dávají ředitelŧm škol poměrně široké 

moţnosti úpravy edukačního procesu ve prospěch rozvoje a podpory nadaných. 

2.7.3.1 Zřízení speciální třídy 

Je zřejmé, ţe toto opatření lze uskutečnit pouze na škole, kde je v jednom 

ročníku více paralelních tříd. Ţáci by měli být do této třídy zařazeni na základě 

pečlivého výběru. Tato třída by potom mohla pracovat rychlejším tempem (potom by 

její absolventi mohli být vědomostně připraveni pro přeskočení ročníku), popř. by bylo 

moţné zařazovat témata obohacující a rozšiřující, na která v běţné třídě není čas. 

Houška (in Vodička, 2005) navrhuje např. moţnost výuky některých předmětŧ, 

popř. určité části hodinové dotace předmětu, v cizích jazycích, coţ by mohlo být velmi 
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přínosné a pro děti i jejich rodiče zajímavé. Dále by bylo moţné rozšířit výukové plány 

o předměty netradiční a volitelné, např. astronomie, ekonomie, logické hry a další. 

Existuje několik variant speciálních tříd (Mazáčová, 2011): 

 Třídy se skupinami 

 Třídy se skupinami a odchody 

 Třídy s překříţenými ročníky 

 Třídy se speciálními osnovami 

 Třídy s věkově heterogenní strukturou ţákŧ 

 Třídy s nadstavbovými programy 

 Třídy s odbornými učiteli 

 Třídy s rozšířenými mimoškolními aktivitami 

2.7.3.2 Individuální přestup o ročník výš (předčasné zahájení šk. docházky) 

Institucionalizované vzdělávání předpokládá, ţe děti v jedné třídě budou 

přibliţně na stejném vývojovém stupni a budou dosahovat přibliţně stejných schopnosti 

a vědomostí. Tento poţadavek je primárně naplňován tím, ţe jsou do stejné třídy 

umisťovány děti stejného stáří, coţ je ale dost často v rozporu. 

V našich podmínkách je jiţ vcelku dobře akceptován odklad školní docházky, 

který se ukazuje být velmi dobrým řešením pro děti roztrţité, méně vyzrálé nebo méně 

přizpŧsobivé. Ovšem co s dětmi, které naopak vyzrály rychleji? Moţnost přeskočení 

ročníku, popř. moţnost předčasného zahájení školní docházky je zakotvena v zákoně, 

ale zatím se v našich podmínkách příliš neuplatňuje, i přestoţe je to zcela logicky nutné 

opatření pro zachování řazení dětí do skupin dle jejich schopností a vyzrálosti. 

Z charakteristiky nadaných ţákŧ i z jejich vzdělávacích potřeb vyplývá, ţe je pro 

ně potřebná dobrá stimulace ve formě přiměřeně náročných úkolŧ, které se jim mŧţe 

dostat právě při přeskočení ročníku. Také se takové dítě dostane do společnosti dětí, 

které mu budou svými rozumovými schopnostmi bliţší. Je ale pravda, ţe toto řešení 

není vţdy tím nejsprávnějším a je třeba vzít v úvahu varování některých psychologŧ a 

pečlivě posoudit kaţdý případ individuálně, zda je tato varianta vhodná. Ne pro kaţdé 

dítě je tento krok přínosný, protoţe přestup o ročník výš s sebou přináší i zvýšenou 

fyzickou námahu a sociální zátěţ. 
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2.7.3.3 Nabídka volitelných a nepovinných aktivit 

Pro kaţdou školu by měla být nabídka volitelných a nepovinných aktivit součástí 

standardní nabídky. Účast v těchto krouţcích by měla být ţákŧm primárně umoţněna 

právě na základě jejich schopností a nikoliv na základě jejich věku. Inspirovat bychom 

se mohli v některých zahraničních zemích, kde od jistého věku mají ţáci moţnost 

poměrně kreativního dotvoření povinných rozvrhŧ o volitelné a speciálně zaměřené 

kurzy a předměty na základě svých zájmŧ. 

2.7.4 Úroveň učitele 

Vzdělávání nadaných mŧţe být rozhodně více podporováno a více diskutováno 

neţ dosud, ale jeho nejzásadnější sloţka a to, zda bude úspěšné nebo neúspěšné závisí 

především na samotných učitelích, kteří ho budou v praxi realizovat. U učitele je 

klíčová zejména schopnost probudit v ţácích zájem o vzdělání, objevit v nich jejich 

skryté vlohy a dostatečně rozvinout jejich nadání. 

Osobnosti pedagoga při vzdělávání nadaných bylo v literatuře věnováno hodně 

pozornosti (např. Hříbková, 2005; Jurášková, 2006; Šťáva a Janda, 2010 atd.) a bylo 

zjištěno, ţe mimořádně nadaní ţáci kladou na svého pedagoga poměrně specifické a 

vysoké nároky zejména v oblasti odbornosti, zpŧsobilosti se dále vzdělávat, ale také 

v oblasti jeho dalších charakteristik, jako je tolerance, vyrovnanost nebo smysl pro 

humor. (doplňující informace viz kapitola 3.5 Vyhodnocení výzkumu) 

Šťáva a Janda (2010) vidí moţnost rozvoje mimořádně nadaných ţákŧ pouze 

tehdy, jsou-li dodrţeny tři zásady: 

1. příleţitost objevit/projevit nadání 

2. vysoká trvalá motivace 

3. prostředí vyjadřující podporu. 

Učitel by měl na ţáka klást nároky vţdy o málo vyšší, neţ jsou jeho současné 

moţnosti, a to jak v předmětech, ke kterým je nadaný a ve kterých má obvykle vysokou 

míru vnitřní motivace, tak i v předmětech, které nepatří mezi jeho nejsilnější. V těchto 

oblastech bývá těţké nadané ţáky dostatečně motivovat, ale je třeba je vést k tomu, aby 

vţdy dokázali podat co nejkvalitnější výkon. 

Učitel by měl být schopen přijmout fakt, ţe v oblastech, které patří do oblasti 

zájmu nadaného ţáka, mŧţe daný ţák dosahovat i vyšší informovanosti neţ on sám. 
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Měl by být schopen přijmout vţdy více zpŧsobŧ řešení a měl by být schopen a ochoten 

o těchto řešeních se ţáky diskutovat. Je nutné, aby bylo ve třídě udrţeno v co nejvyšší 

míře přátelské ale zároveň i pracovní prostředí. Nadaný ţák není, jak si mnozí myslí, 

pomocníkem učitele, vţdy by měl mít i on příleţitost učit se něčemu novému a pro něj 

zajímavému. Učitel musí vţdy respektovat jeho osobnost a individualitu. Základním 

přístupŧm ke vzdělávání nadaných, volbě adekvátních metod a dalším úpravám, které 

lze provést na úrovni učitele budou věnovány následující kapitoly. 

2.7.5 Úroveň rodičů 

Velmi zásadní slovo ve vzdělávání nadaných by měli mít také rodiče nadaných 

ţákŧ. Jde především o hledání vhodné školy a také hledání vhodných mimoškolních 

aktivit, které budou co nejoptimálněji podporovat rozvoj nadaných dětí. Velmi dŧleţitý 

je ten moment, kdy si rodiče uvědomí či je někdo upozorní, ţe jejich dítě je nějakým 

zpŧsobem výjimečné. Je dobré obrátit se na odborníky v pedagogicko-psychologické 

poradně, aby toto podezření potvrdili a v případě, ţe je opravdu u dítěte 

diagnostikováno nadání, aby rodiče zahájili potřebná opatření. Právě rodiče by měli mít 

hlavní zájem o adekvátní vzdělávací příleţitosti pro jejich děti. 

Rodiče by měli apelovat na školu a učitele, aby vzali nadání jejich dítěte v úvahu 

a vytvořili pro něj dobré podmínky pro rozvoj. Měli by vybrat specializovanou školu 

pro nadané, nebo pokud to není v jejich moţnostech, školu, jejíţ vedení projeví zájem a 

ochotu v tomto směru dítěti vyjít maximálně vstříc. Nejdŧleţitější ze strany rodičŧ je 

tzv. nenechat se odbýt a mít stále na zřeteli zájem svého dítěte, i kdyţ to mŧţe znamenat 

mnohdy i nemalé obtíţe. 

Velmi pozitivně mŧţe přispět k dobrému rozvoji nadaných dětí také vhodná 

volba mimoškolních aktivit jiţ od útlého dětství. Tyto aktivity by měly být samozřejmě 

dobrovolné ze strany dítěte a měly by mu pŧsobit především radost. Ideální je, pokud si 

dítě samo nějakou takovou aktivitu vybere. 

2.8 Základní přístupy ke vzdělávání nadaných 

Ve vzdělávání nadaných ţákŧ je zcela zásadní uplatňování zásad individualizace 

a diferenciace, kdy jsou ţáci sice rozděleni do běţných heterogenních tříd, ale v těchto 

třídách je prováděna vnitřní diferenciace, která má respektovat individuální zvláštnosti 
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všech ţákŧ a má zároveň poskytovat ţákovi moţnost dosáhnout výukového cíle svým 

tempem a pro něho tou nejpřirozenější cestou. Existují dva základní přístupy ke 

vzdělávání nadaných ţákŧ, které se uplatňují v praxi, a to akcelerace a enrichment 

(obohacování). 

2.8.1 Akcelerace 

Akcelerace je přístup, který klade dŧraz na urychlení poskytování informací a 

učiva ţákovi a zvyšování jeho náročnosti dříve, neţ je běţné s ohledem na ţákŧv věk a 

ročník studia. Lze sem zařadit přístupy, jako jsou přeskočení ročníku, předčasné 

zahájení školní docházky apod. Jurášková (2006) dělí akceleraci na vnější a vnitřní. 

Vnější: 

 přeskočení ročníku, popř. předčasné zahájení školní docházky 

 současné navštěvování dvou ročníkŧ v rámci jednoho školního roku 

 absolvování určitého počtu předmětŧ s vyššími ročníky 

Vnitřní (probíhá urychlením, zhuštěním učiva v rámci jednoho ročníku): 

 teleskopie - redukce času potřebného ke zvládnutí učiva předepsaného 

běţnými osnovami tak, aby ţák mohl postupovat rychleji, popř. přeskočit 

ročník 

 kompakce - zefektivnění času, který ţák studiem tráví, tím ţák získá čas 

navíc, který mŧţe být věnován dalším rozvíjejícím aktivitám 

Akcelerace obvykle znamená, ţe je zkrácen čas na opakování a procvičování 

učiva oproti běţným postupŧm. Je kladen dŧraz na rozpoznání látky, kterou ţáci jiţ 

ovládají, aby nebyla probírána zbytečně dvakrát. Častěji se uţívá samostudium. 

2.8.2 Obohacování 

Obohacování je přístup v zásadě zaloţený na akceleraci, která je nutná k tomu, 

aby se v prŧběhu vyučovacího procesu získal čas k vlastním obohacovacím aktivitám. 

Spočívá v rozšíření, prohloubení a rozvinutí učiva nad rámec běţných učebních obsahŧ. 

To znamená, ţe v případě, ţe ţáci zvládnou předepsanou látku dříve, není nutné jít dál, 

ale získají tím čas pro další aktivity, které jsou pro ně zajímavé a obohacující. 
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2.8.3 Další možnosti ve vzdělávání nadaných 

2.8.3.1 Individuální vzdělávací plán 

Individuální vzdělávací plán je jednou ze základních forem vzdělávání, kterou 

nabízí česká legislativa. Individuální vzdělávací plán pro ţáka vytváří škola na základě 

ţádosti jeho zákonných zástupcŧ nebo ţádosti ţáka samého, pokud je zletilý. Při 

sestavování IVP mŧţe škola vyuţít pomoci poradenského pracoviště pro péči o 

mimořádně nadané nebo pedagogicko - psychologické poradny. Dobře sestavený 

individuální vzdělávací plán by měl respektovat zejména druh nadání ţáka, dále jeho 

individuální zvláštnosti, vlohy, osobnost a zájmy daného ţáka. Měl by brát v úvahu 

nejen jeho silné stránky, ale i ty slabé, aby nedošlo k jeho přetěţování a stresování. 

Ţák vzdělávaný podle IVP nejčastěji mŧţe souběţně navštěvovat vybrané kurzy 

na vysoké škole, docházet na výuku některých předmětŧ do vyšších ročníkŧ, dále mu 

mŧţe IVP umoţnit některé hodiny zcela vynechávat, zúčastňovat se nejrŧznějších 

soutěţí nebo absolvovat individuální konzultace a hodiny s vybranými pedagogy. 

2.8.3.2 Mentor 

Podle Šťávy a Jandy (2010) mŧţe práci s nadanými ţáky ve škole velmi 

pozitivně ovlivnit zřízení funkce mentora, kterým se obvykle stává jeden ze zkušených 

pedagogŧ, školní psycholog nebo speciální pedagog. Pedagog nebo psycholog je pro 

tuto funkci speciálně vyškolen a jeho úkolem je právě vyhledávání mimořádně 

nadaných dětí ve škole, tvorba individuálních vzdělávacích plánŧ, zprostředkovávání 

kontaktu mezi mimořádně nadaným ţákem a odbornými pracovišti, odborníky, 

vysokými školami, atd. Dále je úkolem mentora zprostředkovat kontakt mezi rodinou 

ţáka a ţákovými učiteli. 

2.8.3.3 Úpravy edukačního procesu 

V některých případech je vhodné pro mimořádně nadané ţáky zřídit speciální 

třídu (druhy - viz výše). Předpokládá to však, ţe v ročníku je skupina ţákŧ s podobně 

zaměřeným nadáním nebo prokazující mimořádné schopnosti v celém spektru činností. 

Ve speciální třídě se nejvíce uplatňuje metoda obohacování učiva (enrichment), tj. 
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rozšíření vzdělávacího obsahu a hlubší vhled do problémŧ. Z tohoto dŧvodu je vhodná 

spolupráce s učiteli z vysokých škol a s jinými odborníky. 

Pro mimořádně nadané ţáky je moţné otevřít i třídu se zrychleným postupem 

ve výuce (akcelerace), při kterém učitel postupuje podle tempa a úrovně vědomostí a 

dovedností ţákŧ. Zrychlený postup se obvykle uplatňuje pouze v jednom druhu nadání 

(např. logicko-matematické nadání). 

2.9 Výukové metody ve vzdělávání nadaných 

Metoda je obecně chápana, jako „cesta za něčím“. Výuková metoda je tedy cesta 

k dosaţení určitých předem vytyčených výukových cílŧ. Je chápána jako uspořádaný 

systém činností učitele i ţákŧ za účelem dosaţení výchovně vzdělávacích cílŧ, které by 

měly být stanoveny stručně, velmi konkrétně a přesně, protoţe pouze tak je moţné 

dobře zvolit výukové metody k jejich naplnění. Ústřední funkcí výukových metod je 

podle Škrabánkové (Šťáva, Janda, 2010) aktivizace, při níţ se ţáci učí ovládat postupy, 

úkony, operace, osvojovat si techniky práce a myšlení. 

2.9.1 Kritéria výběru výukových metod 

Výuka nadaných ţákŧ by především neměla být stereotypní, proto je třeba, aby 

učitel na základě analýzy potřeb ţákŧ volil rozmanité výukové metody. Jejich výběr 

musí být ale pečlivě promyšlený, aby nebyl narušen kvalitní prŧběh edukačního procesu 

a aby bylo zachováno stimulující pracovní prostředí ve třídě. Maňák a Švec (2003, 

in Šťáva, Janda, 2010) vytvořili kritéria optimálního výběru metod výuky: 

 zákonitost výchovně vzdělávacího procesu a z nich vyplývající vyučovací 

metody 

 cíle a úkoly výuky 

 obsah a metody daného oboru a daného předmětu či tématu zvlášť 

 učební moţnosti ţákŧ a jejich předpoklady 

o věkové (fyzické a psychické) 

o úroveň jejich připravenosti (vzdělávací a výchovné) 

o zvláštnosti třídního kolektivu 

 zvláštnosti vnějších podmínek (geografických, pracovního prostředí apod.) 

 předpoklady samotných učitelŧ 
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o předcházející zkušenosti 

o úroveň teoretické a praktické přípravy 

o schopnost ovládnout určité metody, resp. prostředky 

o úroveň metodického mistrovství 

o osobní vlastnosti 

Respektování daných kriterií by podle autorŧ mělo učiteli umoţnit vytvoření 

dostatečných moţností pro vyváţenou volbu metod vzhledem k podmínkám a záměrŧm 

edukačního procesu. Vhodné je při výuce nadaných ţákŧ vyuţít tzv. aktivizující metody 

(heuristické metody, metody řešení problémŧ, skupinové a kooperativní vyučování, 

projektová výuka apod.), ale rozhodně, jak také vyplývá z výzkumu (viz kapitola 3.5), 

tyto metody nemohou plně nahradit metody tradiční (výklad, diskuse, rozhovor apod.). 

Nadaní ţáci si stále nejvíce cení dobře uspořádaného a strukturovaného výkladu, proto 

je ţádoucí výše uvedené metody vhodně kombinovat, nikoliv ty tradiční pouze nahradit. 

2.9.1.1 Metody diskusní 

Nadaní ţáci mívají v některých případech při komunikaci s učitelem i se 

spoluţáky problémy, proto je vhodné do výuky zařazovat metody diskusní, které u ţákŧ 

posilují komunikativní kompetenci. Nadaní ţáci se v diskusi učí formulovat a 

vysvětlovat svoje myšlenky, učí se argumentovat a obhajovat svŧj názor. Neméně 

významné je i to, ţe se při diskusi nadaní ţáci učí naslouchat svým spoluţákŧm, učí se 

vnímat ostatní a reagovat na jejich připomínky a otázky. 

Velmi dŧleţité v diskusi je počáteční vymezení pravidel, na jejichţ dodrţování 

musí učitel v prŧběhu diskuse dŧsledně dohlédnout. Dŧleţité je také vhodně zvolené 

téma, které ţáky zaujme a které vyprovokuje další podněty, popř. i rozpory. Nadaní ţáci 

mohou v dobré diskusi uplatnit své bohaté znalosti, které často převyšují rámec 

poţadovaného učiva. 

2.9.1.2 Metody řešení problémŧ 

Tyto metody vyţadují od ţákŧ aktivní zapojení do výuky, kreativní myšlení a 

samostatnost, proto je jejich vyuţití při výuce nadaných ţákŧ velmi vhodné a nadaní 

ţáci tyto metody ve výuce oceňují. Podstatou metody řešení problémŧ je předkládání 

problémových úloh, které nejsou pro ţáky řešitelné přímo s vyuţitím pouze aktuálních 
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vědomostí a zkušeností. Jejich zkušenosti jsou ale odrazovým mŧstkem pro další 

postup, který musí ţák vytvářet svým aktivním myšlením. Učitel ţákŧm poznatky 

nesděluje, ale pouze poskytne nezbytnou pomoc proto, aby je ţáci mohli objevit 

samostatně. 

Problémové vyučování vytváří předpoklady pro to, aby si ţáci osvojovali určité 

metody řešení problémŧ a byly tedy schopni si v budoucnu osvojovat i to, co se přímo 

neučili. (Mazáčová, 2008) Výhodou heuristických metod při vzdělávání nadaných ţákŧ 

je, ţe si nadaný ţák sám mŧţe určit tempo výuky a má moţnost samostatně pátrat, 

objevovat a vyhledávat informace. Tyto metody velmi dobře podněcují přirozenou 

zvídavost a kreativitu nadaných. 

2.9.1.3 Projektová výuka 

Projektová výuka souvisí s metodou výše uvedenou, protoţe jde vlastně o řešení 

určitého zajímavého, v tomto případě komplexnějšího problému. Jsou při ní vyuţívány 

podobné přístupy, jako je vyhledávání, třídění a objevování informací a jejich uplatnění 

při praktické činnosti. Projekt by měl být zaloţen na zkušenosti ţákŧ, jeho hlavním 

cílem je propojení učení se ţivotem. 

Při tvorbě projektŧ je velmi dŧleţitý výběr vhodného a pro ţáky zajímavého 

tématu a stanovení dosaţitelného cíle, který je ale pro ţáky dostatečnou výzvou. Nadaní 

ţáci obvykle mohou při tvorbě projektu uplatnit své zájmy, vytvářet si vlastní postupy a 

řešení a proto je pro ně tvorba projektŧ obvykle velmi motivační. Součástí projektŧ by 

mělo být také závěrečné vyhodnocení, popř. zveřejnění, kde se úspěšným řešitelŧm 

dostane zaslouţeného uznání spoluţákŧ i ostatních pedagogŧ. 
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3 Empirická část 

3.1 Cíl 

 Cílem empirické části této práce je charakterizovat stěţejní body práce 

s nadanými ţáky v podmínkách současné školy na základě analýzy ŠVP škol pro 

nadané, rozhovorŧ s učiteli, pozorování a dotazníkového šetření, provedeného mezi 

ţáky škol pro nadané a mezi ţáky běţných škol. Dále je cílem uchopit tuto 

problematiku jak z pohledu učitelŧ, tak z pohledu ţákŧ a pokusit se najít hlavní 

společné znaky i moţná úskalí a problémy. 

3.2 Charakteristika vzorku 

V rámci zachování anonymity byla učitelŧm i školám přiřazena kódová 

označení. 

Rozhovory byly zrealizovány se čtyřmi učiteli na základě doporučení vedoucího 

práce a referencí dalších odborníkŧ, kteří se aktivně zaměřují na práci s nadanými ţáky. 

První rozhovor byl zrealizován s Učitelem 1, který pŧsobí na prvním stupni Základní 

školy (ZŠ1). Tato škola se specializuje na práci s nadanými ţáky a v kaţdém ročníku 

zřizuje specializovanou třídu pro nadané, do které jsou ţáci přijímáni na základě 

posudku odborníkŧ a posouzení z PPP. 

Druhý rozhovor byl zrealizován s Učitelem 2, který učí na druhém stupni 

Základní školy (ZŠ2). Škola nezřizuje specializované třídy, ale poměrně zásadně se 

angaţuje v rozvoji vzdělávání nadaných, podporuje nejrŧznější přednášky, workshopy a 

spolupracuje se společností Mensa ČR. 

Třetí a čtvrtý rozhovor byl zrealizován se dvěma učiteli (Učitel 3, Učitel 4) 

Gymnázia (G1), které se výrazně specializuje na výuku a podporu nadaných ţákŧ. 

V dotazníkovém šetření bylo rozdáno celkem 452 dotazníkŧ ve čtyřech 

gymnáziích v České republice. 148 respondentŧ navštěvuje výše zmíněné gymnázium 

G1, které se specializuje na výuku nadaných ţákŧ a jehoţ ţáci jsou vybíráni na základě 

velmi přísných přijímacích zkoušek. 71 dotázaných navštěvuje gymnázium s rozšířenou 

výukou matematiky a fyziky (G2) a ţáci při vstupu na toto gymnázium musí také 

absolvovat přijímací zkoušku z výše zmíněných předmětŧ. 
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113 zúčastněných ţákŧ studuje „obyčejné“ praţské gymnázium (G3), které se 

nijak nespecializuje a 120 respondentŧ navštěvuje také „obyčejné“ gymnázium (G4) 

bez specializací, které je ale mimopraţské. G4 je jedno ze dvou gymnázií v bývalém 

okresním městě s cca 20 000 obyvateli. 

3.3 Metody 

Pro výzkumnou část práce byl vyuţit smíšený výzkum, jehoţ významnou 

výhodou je to, ţe se data, získaná několika rŧznými metodami, mohou vzájemně 

kombinovat a doplňovat. (Hendl, 2008) V první fázi byly vyuţity kvalitativní metody 

získávání dat (rozhovor pomocí návodu, nezúčastněné pozorování) a na základě 

výsledkŧ této fáze byl vytvořen strukturovaný dotazník (Příloha č. 2) pro kvantitativní 

sběr dat. 

Rozhovor pomocí návodu je druh kvalitativního rozhovoru, při kterém má 

tazatel připraven seznam otázek, které v prŧběhu rozhovoru poloţí, ale tyto otázky 

mŧţe doplňovat v reakci na aktuální situaci. Je téţ na tazateli, jakým zpŧsobem a 

v jakém pořadí tyto otázky pokládá. (Hendl, 2008) Tento typ rozhovoru byl zvolen 

zejména proto, ţe jednotliví učitelé učí na rŧzných typech škol a bylo by velmi obtíţné 

zvolit takové otázky, které by vyhovovaly všem a dokázaly postihnout všechny 

problémy a nápady kaţdého z učitelŧ. Ovšem bylo třeba zachovat alespoň některé 

otázky shodné, či podobné, aby bylo moţné jednotlivé náhledy porovnat. 

U nezúčastněného pozorování je minimalizována interakce s pozorovanými 

subjekty a výsledky nejsou tudíţ ovlivněny citovou angaţovaností pozorovatele. Uţívá 

se zejména v případech, kdy chce pozorovatel získat záznam chování jedince nebo 

jedincŧ ve skupině. Nezúčastněné pozorování probíhalo v běţných vyučovacích 

hodinách zmíněných učitelŧ a bylo zvoleno jako doplněk k předchozímu rozhovoru 

s učitelem. 

Dotazníkové šetření bylo provedeno ve třídách některých z učitelŧ, kteří se 

zúčastnili kvalitativního šetření, a jeho záměrem bylo porovnání názorŧ učitelŧ s názory 

jejich ţákŧ. 
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3.4 Hypotézy 

1) Ţáci G1 a G2 budou mít obecně vyšší očekávání od školy, neţ ţáci G3 a G4. 

2) Pro ţáky G1 a G2 bude nejvyšší prioritou u učitele jeho odbornost na rozdíl 

od ţákŧ G3 a G4. 

3) Ţáci G1 a G2 budou povaţovat výklad a řešení problémŧ za přínosné části 

hodiny častěji neţ ţáci G3 a G4.   

4) Ţáci G1 a G2 budou mít častěji pocit, ţe je škola plně rozvíjí, neţ ţáci G3 a 

G4. 

5) Ţáci G1 a G2 budou sami sebe povaţovat za nadané častěji, neţ ţáci G3 a 

G4. 

3.5 Vyhodnocení výzkumu 

Cílem dotazníkového šetření bylo získat názor a poţadavky ţákŧ na výuku a 

vzdělávání, zjistit jejich motivaci pro výběr školy a zpŧsob přípravy na školní 

vyučování. Dílčími cíly potom bylo porovnat výsledky rŧzných typŧ škol ve výše 

uvedených ohledech a dále porovnat výsledky ţákŧ G1, popř. G2 s názory učitelŧ 

nadaných ţákŧ. 

3.5.1 Dotazníkové šetření 

Vyhodnocení dotazníkového šetření (dotazník viz Příloha č. 2). 

Co očekáváte od školy, kterou právě studujete? 

Na třech ze čtyř vybraných škol ţáci nejčastěji očekávají adekvátní přípravu na 

vysokou školu, i kdyţ procentuální zastoupení se na jednotlivých školách velmi liší 

(G1 29 %, G2 28 %, G3 49 %, G4 72 %). Na G2 bylo očekávání dobré přípravy na VŠ 

předstiţeno očekáváním maturity, které bylo poměrně časté i na G3 a G4, kde bylo hned 

druhé v pořadí (G1 5 %, G2 30 %, G3 30 %, G4 26 %). 

Na G4 krom výše uvedených očekávání ţáci ještě zmiňovali kvalitní vzdělání 

(17 %) a znalosti nebo rozhled (13 %). Ostatní poţadavky vznesla vţdy méně neţ 4 % 

ţáci. Na G3 dopadl výzkum obdobně jako na G4. Kvalitní vzdělání na této škole 

očekává 10 % a znalosti nebo rozhled 19 % ţákŧ. Hranici 4 % ţákŧ ještě velmi těsně 
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překročilo očekávání navázání dobrých vztahŧ a také podíl ţákŧ, kteří od školy 

neočekávají vŧbec nic. 

Na G2 se k výše zmíněným očekáváním přidalo také očekávání kvalitního 

vzdělání (23 %), z toho 8 % ţákŧ očekává kvalitní vzdělání zejména v matematice a 

fyzice (zaměření školy). Dále hranici 4 % ţákŧ překročilo očekávání dobré přípravy pro 

budoucí ţivot (10 %) a podobně jako na G3 6 % ţákŧ neočekává od školy nic. 

Nejširší a nejrozmanitější očekávání od školy bylo zaznamenáno u ţákŧ G1. 

Ţáci projevovali velkou kreativitu a rozmanitost i v samotné formulaci svých 

očekávání, proto bylo velmi obtíţné jejich vyjádření rozřadit do odpovídajících 

kategorií. Očekávají: 

 vzdělávání na vysoké úrovni - 27 %, příjemné prostředí pro vzdělávání a 

kvalitní profesorský sbor - 7 % 

 dobrou přípravu pro budoucí ţivot - 15 %, moţnost širokého výběru a 

nasměrování k budoucí cestě ţivotem - 6 % 

 dostatek vědomostí a znalostí - 15 %, všeobecný rozhled - 10 %, schopnost 

utvářet si vlastní úsudek a schopnost kritického nadhledu - 6 %, naučit se učit 

- 5 % 

 dobré podmínky pro rozvoj osobnosti a všech schopností a dovedností - 

13 %, rozvoj kultivovanosti, zodpovědnosti, komunikativních schopností a 

všeobecné povznesení ducha - 9 %, navázání vztahŧ se zajímavými lidmi 

podobných zájmŧ a podobného zaměření osobnosti - 7 %. 

Podle čeho jste se rozhodoval/a pro školu, kterou právě studujete? 

U této poloţky nebyl omezen počet distraktorŧ, které bylo moţné zaškrtnout a 

respondenti tak vybírali všechny faktory, které je při rozhodování ovlivňovaly.  

Ţáci G1 nejčastěji vybírali moţnost „podle doporučení kamarádŧ a známých“ 

(55,4 %) a „podle studijních výsledkŧ jejích absolventŧ“ (50,6 %). Dívky spíše 

preferovaly studijní výsledky absolventŧ (63,4 % dívek), naopak chlapci volili častěji 

doporučení známých (54,0 % chlapcŧ). Moţnost „podle referencí v médiích“ vybralo 

34,5 % ze všech dotázaných a ostatní moţnosti volilo méně neţ 20 % respondentŧ 

z tohoto gymnázia. 
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Ţáci G2 preferovali moţnost „podle doporučení kamarádŧ a známých“ (36,6 %), 

„jiným zpŧsobem“ (36,6 %) a „podle studijních výsledkŧ jejích absolventŧ“ (25,4 %). 

Studijní výsledky preferovaly častěji dívky neţ chlapci. U moţnosti „jiným zpŧsobem“ 

ţáci G2 nejčastěji uváděli zaměření školy a rodiče, kteří na této škole také studovali. 

Ţáci G3 preferovali moţnost „podle doporučení kamarádŧ a známých“ (33,6 %), 

„podle místa bydliště“ (26,6 %) a „jiným zpŧsobem“ (17,7 %). Volbu „jiným 

zpŧsobem“ nejčastěji zdŧvodňovali moţností volby rozšířené výuky ICT technologií, 

lehkým přijímacím řízením nebo vysokým počtem ţákŧ, které toto gymnázium přijímá. 

Ţáci G4 volili nečastěji moţnost „podle místa bydliště“ (36,6 %) a „podle 

doporučení kamarádŧ a známých“ (34,2 %). Je pravděpodobné, ţe v tomto případě byla 

volba ovlivněna zejména tím, ţe v okresním městě není moţnost volby školy tak široká 

jako v Praze, i kdyţ ve dvou sousedních městech je taktéţ moţnost navštěvovat 

gymnázium a cesta prostředky hromadné dopravy trvá do obou méně neţ 20 min. 

Myslíte si, ţe je důleţité, jakou konkrétní školu studujete? 

Moţnost „ano, je to velmi dŧleţité“ volilo 73,7 % ţákŧ G1. Na tomto gymnáziu 

pouze jediný ţák z celkového počtu dotázaných zvolil moţnost „nezáleţí na tom, z jaké 

školy budu mít maturitu“. Poměrně zajímavý je fakt, ţe v 1. - 3. ročníku vţdy převládla 

moţnost „ano, je to velmi dŧleţité“ nad moţností „je to dŧleţité, ale nijak výrazně“, 

ovšem se stoupajícím ročníkem se rozdíl sniţoval, aţ ve čtvrtém ročníku mírně 

převládla druhá moţnost. Rozdíl mezi volbou chlapcŧ a dívek je zanedbatelný a 

odpovídá celkovým výsledkŧm. 

Ţáci G2 také preferovali moţnost „ano, je to velmi dŧleţité“, ale výsledek nebyl 

tak přesvědčivý, jako v předchozím případě. Tuto moţnost zvolilo jen 50,7 % 

dotázaných a moţnost „je to dŧleţité, ale nijak výrazně“ vybralo 43,6 %. Velmi výrazný 

je v této poloţce rozdíl mezi ročníky, protoţe v prvním ročníku vybralo moţnost „ano, 

je to velmi dŧleţité“ 60,8 % ţákŧ a jejich počet se vzrŧstajícím ročníkem klesal aţ k 

pouhým 17,6 % u ţákŧ čtvrtého ročníku. 

G3 je jediná škola, na které nepřeváţila v celkových výsledcích moţnost „ano, 

je to velmi dŧleţité“, tuto moţnost volilo jen 24,8 % ţákŧ, moţnost „je to dŧleţité, ale 

nijak výrazně“ volilo 63,7 % a moţnost „nezáleţí na tom, z jaké školy budu mít 

maturitu“ získala na této škole nejvyšší podíl v celkových výsledcích, kdyţ ji zvolilo 
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11,5 % dotázaných. Napříč ročníky není patrná ţádná výrazná odchylka od uvedených 

celkových výsledkŧ. 

Na G4 převládla moţnost „ano, je to velmi dŧleţité“ (59,2 %) nad „je to 

dŧleţité, ale nijak výrazně“ (35,0 %), moţnost „nezáleţí na tom, z jaké školy budu mít 

maturitu“ volilo 5,8 %. Výrazněji se tato převaha projevila u dívek (69,8 % : 25,5 %) 

neţ u chlapcŧ (47,3 % : 45,6 %). 

Které části hodiny Vám připadají nejpřínosnější? 

V této poloţce měli ţáci označit nejvýše tři moţnosti. 

Tabulka 1 

údaje 

uvedeny v % 
výklad 

skupinová 

práce 

řešení 

problém

ů 

tvorba 

projektů 

procvičování 

a opakování 

samostatná 

práce 

G1 

celkem 74,32 21,62 60,14 29,73 45,95 18,92 

muţi 70,59 21,18 67,06 22,35 36,47 20,00 

ţeny 79,37 22,22 50,79 39,68 58,73 17,46 

G2 

celkem 61,97 29,58 59,15 23,94  43,66 8,45 

muţi 52,08 29,17 66,67 22,92 37,50 6,25 

ţeny 82,61 30,43 43,48 26,09 56,52 13,04 

G3 

celkem 60,18  17,70  41,59  21,24  66,37  17,70 

muţi 51,72 25,86 44,83 18,97 55,17 13,79 

ţeny 69,09 9,09 38,18 23,64 78,18 21,82 

G4 

celkem 73,33 23,33 46,67 23,33 63,33 18,33 

muţi 66,67 21,05 38,60 31,58 59,65 24,56 

ţeny 79,37 25,40 53,97 15,87 66,67 12,70 

Nejvýše ceněnou částí hodiny je výklad, a to na G1, G2 a G4. Na G3 se výklad 

umístil na druhém místě, ale procentuální rozdíl mezi prvním a druhým místem na této 

škole není nijak výrazný. 

Na obou školách pro nadané jako v pořadí druhou nejdŧleţitější část hodiny 

vybrali ţáci řešení problémů. Více vyhovuje chlapcŧm neţ dívkám, coţ platí i v případě 
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G3, ale neplatí to v případě G4, kde řešení problémŧ volila výrazně větší část dívek neţ 

chlapcŧ. 

Procvičování a opakování učiva oceňují na všech vybraných školách více dívky 

neţ chlapci. Obecně je to část hodiny, která patří mezi ty lépe hodnocené, i kdyţ 

z výsledkŧ vyplývá, ţe na školách pro nadané je poměrně výrazně méně ceněná 

(cca o 20%) neţ na školách zbývajících. 

Tvorba projektů je nejvíce ceněna na G1, kde ji vybralo téměř 30 % dotázaných, 

na zbývajících školách ji volilo jen mírně přes 20 %. V případě skupinové práce byly 

zaznamenány výsledky podobné, s tím rozdílem, ţe ji vybralo téměř 30 % ţákŧ G2 a na 

zbývajících školách se výsledky pohybovaly kolem 20 %. Nejméně ceněnou částí 

vyučovací hodiny na všech vybraných školách je samostatná práce. 

Těmito výsledky byla potvrzena hypotéza č. 3. V případě výkladové části hodiny 

se sice rozdíl mezi školami nepotvrdil, ale je zřejmé, ţe ţáci škol pro nadané preferují 

na rozdíl od ţákŧ běţných škol výrazně více řešení problémŧ před procvičováním a 

opakováním učiva. 

Výklad oceňovali ţáci G1 zejména pro jeho informativní hodnotu, řešení 

problémŧ potom pro vyuţití informací, které jim bude nejpřínosnější do praxe. Několik 

ţákŧ shodně zdŧvodnilo výběr skupinové práce tím, ţe se kombinuje názor více lidí, je 

moţné spolupracovat, hodně se toho naučit a někteří také vyzdvihli význam skupinové 

práce pro budoucí uplatnění v pracovním kolektivu, kde budou muset kooperovat se 

spolupracovníky v týmu. Zajímavým kritériem pro výběr vyučovacích metod u několika 

ţákŧ bylo maximální vyuţití vědomostí kantora, podle toho potom ţáci vybrali výklad a 

řešení problémŧ, kde se podle nich kantorovy zkušenosti projeví nejvíce. Ţáci G1 často 

zdŧvodňovali fakt, ţe nevybrali skupinovou práci a tvorbu projektŧ tím, ţe je tato práce 

zdlouhavá a ne příliš efektivní. Ţáci velmi často zmiňovali diskusi jako přínosnou a 

zábavnou část hodiny. 

Ţáci G2 dávali nejčastěji do kombinace výklad s řešením problémŧ a 

zdŧvodňovali to tím, ţe při výkladu se dozví mnoho nových informací, které potom 

mohou pouţít v úlohách z praxe, coţ viděli jako velmi přínosné. Ti, kteří zvolili tvorbu 

projektŧ, to nejčastěji zdŧvodňovali tím, ţe si během ní dobře upevní učivo, protoţe si 

nejprve o tématu musí něco zjistit a poté nově nabyté informace ještě zpracovat, ale 

většinou hodnotili ţáci tvorbu projektŧ jako ztrátu času, kdy se nemusí příliš namáhat. 
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Zajímavé je vyjádření několika ţákŧ ke skupinové práci. Preferují ji proto, ţe na ně není 

vyvíjen tak veliký tlak jako obvykle a oni se cítí méně stresovaní. 

Nabízejí Vám učitelé moţnost osobní konzultace o problémech, které Vás 

zajímají? Jak často tuto moţnost vyuţíváte? 

Na první část otázky odpověděli všichni ţáci vybraných škol. Jak vyplývá 

z uvedeného grafu (Graf 1), nejvyšší podíl kladných odpovědí byl zaznamenán na G1, 

dále na G4 a G2, kde ANO odpovědělo kolem 90 % dotázaných ţákŧ. Nejhorší situace 

je v tomto ohledu na G3, kde téměř 41 % ţákŧ zaškrtlo moţnost NE. 

Graf 1 

 

Nejčastěji moţnost osobních konzultací vyuţívají ţáci G1, kde 5,41 % ţákŧ 

zvolilo moţnost „více neţ jednou týdně“ a 35,81 % ţákŧ konzultuje problémy a oblasti 

svého zájmu se svými pedagogy alespoň jednou za měsíc. 17,57 % ţákŧ uvedlo, ţe i 

přestoţe vědí, ţe jejich pedagogové nabízejí moţnost osobních konzultací, nikdy této 

moţnosti nevyuţilo. Moţnosti osobních konzultací vyuţívají častěji chlapci neţ dívky, i 

kdyţ na G1 není rozdíl mezi pohlavími v této oblasti tak veliký jako na zbývajících 

třech školách. 

Ţáci G2 vyuţívají osobních konzultací méně často neţ ţáci G1 a je tu také vyšší 

podíl těch, kteří nikdy moţnost osobní konzultace nevyuţili. Na této škole je jasně 
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patrný rozdíl mezi pohlavími, protoţe alespoň jednou za týden vyuţije osobní 

konzultace s pedagogem 12,5 % chlapcŧ, ale ani jedna dívka. 

Na G3 odpověď „více neţ jednou týdně“ nezvolil ţádný ţák a moţnosti osobní 

konzultace s pedagogem nikdy nevyuţilo 56,10 % ţákŧ buď proto, ţe o ní nevědí anebo 

proto, ţe nemají zájem. 

Seřaďte uvedené vlastnosti učitele od těch NEJDŮLEŢITĚJŠÍCH po 

NEJMÉNĚ DŮLEŢITÉ. (nejdůleţitější - 10, nejméně důleţitá - 1) 

Z výzkumu, který provedla D. Sisková v roce 1987 (in Hříbková, 2005, str. 170) 

mezi nadanými ţáky a studenty vyplývá, jaké mají nadaní na osobu učitele poţadavky a 

nároky a které vlastnosti u svých učitelŧ nejvíce oceňují. Ve výše zmíněném výzkumu 

bylo pouţito deset kategorií vlastností učitelŧ, které dostaly následující procenta 

dŧleţitosti
2
: 

98 % - Odbornost a zájem se dále vzdělávat (1) 

95 % - Vynikající zpŧsobilost k výuce určitého předmětu
3
 

92 % - Demokratický a kooperativní přístup k výuce (3) 

85 % - Široké zájmy (4) 

88 % - Pouţívání pochval a projev uznání (5) 

90 % - Flexibilita (6) 

93 % - Spravedlnost a nestrannost (7) 

90 % - Smysl pro humor (8) 

83 % - Zájem o problémy druhých (9) 

79 % - Příjemný osobní vzhled a chování (10) 

Nejvyšší shoda s výše uvedeným výzkumem, který provedla D. Sisková, byla 

zaznamenána na  G1. Pořadí kategorií určené studenty G1 se ve třech kategoriích zcela 

shodovalo a pouze v jedné kategorii se studenti G1 výrazně lišili od respondentŧ výše 

zmíněného výzkumu. Jedná se o kategorii č. 5 (Pouţívání pochval a projev uznání), 

která se umístila na třech školách (G1, G2, G4) aţ jako nejméně dŧleţitá vlastnost u 

učitele. Mírně se ještě studenti G1 lišili od výše uvedeného výzkumu v kategoriích č. 4 

                                                 
2
 čísla v závorce u jednotlivých kategorií odpovídají číslŧm kategorií v grafech  

3
 kategorie č. 2 byla v našem výzkumu pozměněna, proto do celkového vyhodnocení není 

 zahrnuta 
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a 9, jejichţ pořadí otočili. Pro studenty G1 je mírně dŧleţitější učitelŧv zájem o 

problémy druhých neţ jeho široké zájmy. 

Graf 2: Důleţitost jednotlivých vlastností učitele na G1 

 

Na G1 i G2 je pro studenty nejdŧleţitější u učitele jeho odbornost a zájem se 

dále vzdělávat na rozdíl od dvou zbývajících škol, coţ potvrzuje hypotézu č. 2. Na G3 a 

G4 si studenti u učitele cení spravedlnosti a nestrannosti více neţ odbornosti, na G3 

byla odbornost u studentŧ hned na druhém místě, na G4 aţ na třetím ještě za 

demokratickým a kooperativním přístupem. 
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Zajímavým faktem je, ţe na ţádné z vybraných škol neskončil příjemný osobní 

vzhled a chování na posledním místě, jako to bylo v případě výzkumu D. Siskové. Na 

G1, G3 a G4 byla tato kategorie v pořadí devátá na G2 dokonce osmá. Na G1, G3 a G4 

studenti povaţují za nejméně dŧleţitou kategorii pouţívání pochval a projev uznání, u 

studentŧ G2 je ještě o jeden stupeň méně dŧleţité, aby měl jejich učitel „široké zájmy“. 

Graf 3: Důleţitost jednotlivých vlastností učitele na vybraných školách 

 

71,69

46,89

60,95

43,65

36,76

51,62

64,93

52,09

44,73

38,85

70,99

48,31

62,39

41,83

39,58

53,8

68,45

62,96

47,04

46,76

68,76

57,08

66,19

43,54

45,4

48,05

73,1

53,72

48,85

45,31

60,75

51,58

66,92

43

41,67

53,33

75,25

55

53,08

42,08

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1

x

3

4

5

6

7

8

9

10

G1

G2

G3

G4



48 

 

Myslíte si, ţe máte ve škole moţnost rozvíjet veškeré své schopnosti a 

potenciál? 

Výsledky této poloţky se na jednotlivých školách poměrně výrazně liší. 

(viz Graf 4 - Graf 7) Nejvyšší spokojenost panuje mezi ţáky G1, kde odpověď „určitě 

ano“ zvolilo 29 % ţákŧ, coţ je nejvyšší podíl ze všech zkoumaných škol. Na této škole 

je nejvyšší i podíl ţákŧ, kteří zvolili některou z kladných odpovědí a tento podíl činí 

86 % všech respondentŧ. 

G2 má druhý nejvyšší podíl ţákŧ, kteří zvolili odpověď „určitě ano“, ale podíl 

ţákŧ, kteří zvolili některou z kladných odpovědí je niţší neţ na G4. Velice špatných 

výsledkŧ v této poloţce dosáhla škola G3, kde pouhá 3 % ţákŧ zvolila moţnost „určitě 

ano“ a celých 68 % ţákŧ této školy je v tomto ohledu se svou školou nespokojeno. 

Tyto výsledky pouze částečně potvrdily hypotézu č. 4. Není pochyb o tom, ţe na 

G1 panuje mezi ţáky nejvyšší spokojenost se zpŧsobem, kterým škola rozvíjí 

schopnosti a moţnosti svých ţákŧ, ale u G2 výsledky nejsou jednoznačné. Jistě jsou na 

G2 ţáci výrazně spokojenější neţ na G3, ale méně spokojeni, neţ na G4. 

Graf 4  Graf 5 

 

Graf 6  Graf 7 
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Ţáci G1 své kladné odpovědi téměř vţdy zdŧvodnili vysokým počtem 

nabízených volitelných předmětŧ, seminářŧ a kurzŧ, které pro ně škola pořádá a které si 

mohou vybírat. Ţáci, kteří zaškrtli moţnost „spíše ano“, si nejčastěji stěţovali na to, ţe 

se některé předměty a semináře kryjí a oni tak nemohou vybírat úplně svobodně. Jako 

další dŧvody kladných odpovědí ţáci uváděli podporu nejrŧznějších soutěţí, podporu 

dalších i mimoškolních aktivit a zájmových činností ze strany vedení školy a 

v neposlední řadě skvělé a inspirativní pedagogy, kteří svým přístupem podporují své 

ţáky v jejich osobním rozvoji. Záporné odpovědi volili nejčastěji ţáci, kteří se věnují 

některému ze specializovaných uměleckých oborŧ a kteří dostatečnou podporu ze strany 

vedení necítí. 

Ţáci G2 často vyjadřovali svou spokojenost s výukou matematiky, popř. dalších 

přírodovědných oborŧ. Další obory ale podle nich škola zanedbává a oni nemají 

moţnost dostatečně se v nich ve škole rozvíjet. Několik ţákŧ zmínilo v negativním 

směru profesory, kterým podle nich nezáleţí na plném rozvoji potenciálu ţákŧ. Ţáci, 

kteří zvolili odpověď „určitě ano“ to nejčastěji zdŧvodnili tím, ţe studují zaměření a 

obor, který je baví a mají moţnost účastnit se nejrŧznějších soutěţí doplňujících 

seminářŧ nebo laboratorních prací. 

Myslíte si, ţe jste nadaný/á? 

Tato poloţka přinesla velmi zajímavé a poměrně nečekané výsledky. Dle 

předpokladu byl sice nejvyšší podíl odpovědí ANO a nejniţší podíl odpovědí NE na G1 

(Ano - 67,57 %, Ne - 12,6 %), ale výsledky na této škole se nijak výrazným zpŧsobem 

neodlišovaly od výsledkŧ ostatních škol. Druhý nejvyšší podíl odpovědí ANO byl 

zaznamenán na G3, coţ je výsledek poměrně překvapivý a podíl ţákŧ, kteří si myslí, ţe 

jsou nadaní, je pouze o 2 % niţší neţ na G1. 

Na gymnáziu G2 je podíl ţákŧ, kteří odpověděli ANO vyšší neţ 60 %. Je asi o 

5 % niţší neţ na G3, ale na G2 je niţší i procento ţákŧ, kteří odpověděli jasné NE. Na 

této škole je hodnocení této poloţky mírně problematické, protoţe je zde nejvyšší podíl 

těch, kteří na poloţku vŧbec neodpověděli (více neţ 10 % ţákŧ). 

Hypotéza č. 5 je tak opět potvrzena jen z části a poměrně nepřesvědčivě. Na G1 

a G2 je prokazatelně nejniţší počet ţákŧ, kteří na poloţku odpověděli jasné NE. Je zde 

ale vidět velký rozdíl mezi praţskými školami a školou mimopraţskou, protoţe na G4 
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je procento ţákŧ, kteří odpověděli ANO více neţ o 15 % niţší neţ na G1, G2 nebo G3. 

Na vině je pravděpodobně niţší sebevědomí ţákŧ vybrané mimopraţské školy, ale 

potvrdit a zdŧvodnit výše uvedený závěr by vyţadovalo další zkoumání. 

Ţáci G1 své odpovědi zdŧvodňovali velmi rozmanitě. Někteří ţáci přímo vypsali 

předměty a obory, ve kterých se cítí být nadprŧměrní a často dodávali, ţe je tyto oblasti 

zajímají a ţe jim věnují velkou část svého volného času. Zajímavou odpovědí bylo 

vyjádření několika ţákŧ, kteří si myslí, ţe se jim jejich nadání zatím nepodařilo úplně 

objevit, ale napsali, ţe na tom pracují. Další ţáci uvedli své silné stránky jako třeba 

schopnost rychle řešit problémy, schopnost pomoci lidem v jejich okolí, schopnost 

pŧsobit na lidi a komunikovat s nimi nebo schopnost dobře se učit. Odpověď NE 

obvykle ţáci doprovodili vysvětlením, ţe něco v nich je (jmenovali obory, předměty, 

vlastnosti), ale nepřipadá jim to nijak extrémně vynikající nebo ţe okolo sebe vidí 

spoustu nadanějších lidí. 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, na G2 poměrně hodně ţákŧ tuto poloţku 

nezodpovědělo. Ti, kteří zdŧvodnění napsali, častěji neţ na G1 uváděli jako dŧvod 

ANO i NE své školní výsledky. Výrazně méně ţákŧ se na této škole dívá na nadání 

komplexně, spíše si je spojují pouze s úspěchy v soutěţích a ve školních předmětech, 

navíc škála předmětŧ a oborŧ, které ţáci uváděli, nebyla příliš široká. Mnoho odpovědí 

ANO bylo zdŧvodněno dobrými výsledky v matematice (pravděpodobně se na ně díky 

zaměření klade vysoký dŧraz) a odpověď NE byla taktéţ často zdŧvodněna výsledky 

v matematice, ovšem v tomto případě nijak vynikajícími. 

Jakým způsobem se připravujete do školy? Jak dlouho Vám příprava do 

školy v průměru denně trvá? 

V mnoha charakteristikách nadaných dětí i v mnoha výzkumech lze najít, ţe 

jeden z typických ukazatelŧ nadání je ten, ţe nadané dítě je velmi samostatné a často 

pracuje samo. (viz kapitola 1.3 Charakteristika nadaných) 

Na vybraných školách ale nebyl zjištěn ţádný výrazný rozdíl mezi zpŧsobem ani 

délkou přípravy ţákŧ jednotlivých škol. Na všech zkoumaných školách je rozloţení 

ţákŧ podle zpŧsobu přípravy do školy velmi podobné (viz. Graf 8, 10, 12, 14). Nejvyšší 

podíl odpovědí „vţdy sám“ byl zaznamenán u ţákŧ G2 (29 %), rozdíl mezi 
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jednotlivými školami byl ale nejvýše 7 % a na všech školách se tento podíl pohybuje 

okolo jedné čtvrtiny ţákŧ. 

Výsledky školy G1 a G2 se mírně liší od výsledkŧ škol G3 a G4 v tom, ţe na 

školách G1 a G2 je shodně niţší procento ţákŧ, kteří se často obracejí o radu ke 

spoluţákŧm neţ na zbývajících dvou školách, ale naopak je na nich mírně vyšší 

procento ţákŧ, kterým při studiu pomáhají jiní lidé. Nejčastěji jsou to rodiče a další 

rodinní příslušníci, v některých případech se jedná o lektory na doučování. 

Na všech vybraných praţských školách je procento ţákŧ, kteří se do školy 

připravují denně méně neţ jednu hodinu, téměř shodné (54 % - 55 %). Na G4 je toto 

procento niţší (44 %) a je zde naopak vyšší procento ţákŧ, kteří se do školy připravují 

denně 3 - 1 hodinu (cca o 10 % - 15 %). Na všech školách je zcela shodné procentuální 

zastoupení ţákŧ, kteří věnují přípravě do školy denně 3 - 5 hodin, a to činí 3 %. Na G3 a 

G4 nejsou ţádní ţáci, kteří by přípravě do školy věnovali více neţ 5 hodin denně, na G1 

a G2 takoví ţáci jsou, ale jejich zastoupení činí pouze jedno procento a jsou to z větší 

části dívky. 

Graf 34 Graf 4 

 

                                                 
4
 a) vţdy sám 

b) převáţně sám, někdy ale vyhledám pomoc spoluţákŧ 

c) často vyhledávám pomoc spoluţákŧ 

d) s přípravou do školy mi pomáhají jiní lidé 
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Graf 504 Graf 61 

 

Graf 724 Graf 83 

 

Graf 944 Graf 105 

 

29%

65%

2% 4%

G2 a

b

c

d

více než 5 
hodin

2% 5 - 3 
hodiny

3%

3 - 1 
hodina

26%

méně než 
1 hodinu

54%

nepřiprav
uji se
15%

G2

27%

61%

7%
5%

G3 a

b

c

d

více než 
5 hodin

0%

5 - 3 
hodiny

3%

3 - 1 
hodina

30%

méně než 
1 hodinu

55%

nepřiprav
uji se
12%

G3

22%

69%

7%

3%

G4 a

b

c

d

více než 5 
hodin

0%

5 - 3 
hodiny

3%

3 - 1 
hodina

43%méně než 
1 hodinu

44%

nepřiprav
uji se
10%

G4



53 

 

3.5.2 Rozhovory a příklady dobré praxe při výuce nadaných dětí 

ZŠ1 

Učitel 1 vyučuje na prvním stupni ZŠ, která se prezentuje jako škola, která se 

zaměřuje na práci s talentovanými dětmi. Tato škola vţdy otevírá jednu speciální třídu 

pro talentované děti, ve které je cca 10 dětí. Učitelka má tedy větší moţnost mnohem 

lépe reagovat na individuální zvláštnosti, potřeby a schopnosti kaţdého dítěte neţ v 

běţné třídě. 

Ţáci, kteří prošli tímto systémem jako první, jsou nyní v pátém ročníku, coţ 

znamená, ţe učitelé jiţ mají poměrně dobrou zpětnou vazbu, jak je jejich experiment 

úspěšný a jak se ţákŧm nadále daří. (Je bohuţel škoda, ţe vedení školy není příliš 

nakloněno šíření zkušeností a poznatkŧ dále. Mnoţství podaných informací bylo vcelku 

omezené a do výuky nebylo moţno nahlédnout vŧbec. Je to o to větší škoda, jelikoţ je 

zjevné, ţe je tento systém nastaven poměrně funkčně a mohl by poslouţit mnohým, aby 

se poučili z výsledkŧ, kterých tato škola dosáhla. To je nejspíš dŧvod, proč se u nás 

pedagogika nadaných rozvíjí tak ztěţka. Mnoho škol má na věc podobný náhled a místo 

kooperace si svá zjištění a pokroky nechávají pro sebe a kaţdý pak na tomto poli musí 

začínat od nuly, protoţe není téměř nikdo, kdo by mu pomohl překlenout počáteční 

problémy.) 

V: Je velký zájem o speciální třídu? 

U1: Mezi rodiči je zájem opravdu velký, protoţe téměř kaţdý rodič je 

přesvědčen, ţe jeho dítě je něčím výjimečné a chce mu dopřát adekvátní vzdělání. 

V: Jak vybíráte ţáky do speciální třídy? 

U1: První výběr probíhá u zápisu, u kterého je přítomna speciální pedagoţka. 

Dětem jsou formou hry předkládány speciálně sestavené úlohy a úkoly, které pomohou 

odhalit případné dispozice, či talent. Speciální pedagoţka potom na základě svých 

pozorování doporučí dítě na testy k psychologovi a teprve na základě doporučení 

psychologa je dítě přijato do třídy pro nadané. Je samozřejmě moţné, aby rodiče vzali 

dítě na vyšetření i sami. Je ale pravda, ţe tato vyšetření nemusí být zcela prŧkazná, 

protoţe objednací lhŧty jsou dlouhé, vyšetření trvá pouhou hodinu a pokud dítě není 

zrovna v tuto chvíli zcela zdravé a v pohodě nebo pokud je třeba i jen unavené, mŧţe 

být výsledek hodně zkreslený. 
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V: Myslíte si, ţe je moţné rozpoznat talent jiţ u takto malých dětí? 

U1: Rozhodně lze u těchto dětí pozorovat předpoklady, ale podle mého názoru 

nelze úplně jistě rozlišit, zda jde o nadání nebo pouze o zrychlený vývoj. To lze rozlišit 

aţ tak ve třetí třídě. Tam se začíná ukazovat, zda má dítě tu touhu po vědění a zda jeho 

zájem o učení a obor nadále trvá, nebo zda mu stačí drţet se na určité úrovni, která 

vyhovuje rodičŧm a okolí a nemá potřebu dalších informací. 

V: Jaké je podle Vás tedy nadané dítě? 

U1: Nadané dítě chce. Tajně se chodí ptát na nejrŧznější informace, zjišťuje, 

téměř nespí, dokud nevyřeší vše, co ho o problému zajímá. Hledá stále nové a nové 

výzvy. Je ale vidět, ţe se to nedá jiţ na začátku určit zcela přesně, protoţe i v této 

skupině nadaných dětí probíhá neustále přirozená selekce. Některé děti, které se zprvu 

zdály být nadané, vyhoří a spokojí se s mírně nadprŧměrnými výsledky. Naopak třeba 

někteří ţáci mohou do skupiny nadaných přejít i dodatečně. Prostupnost oběma 

skupinami je nutná. 

V: Jakou formou je realizována výuka mimořádně nadaných? 

U1: Pro všechny ţáky skupiny jsou vţdy vytvořeny individuální vzdělávací 

plány, které se snaţí přihlédnout k jejich individuálním schopnostem a potřebám a které 

musí také zohlednit jejich případná slabší místa. 

V: Jste tedy zastáncem segregovaného vzdělávání? 

U1: Na to nemám zcela jednoznačnou odpověď. U nás převáţil segregovaný 

zpŧsob, protoţe se tím vytváří i pro tyto děti konkurenční prostředí, které je zdravé. V 

takto malém počtu je moţné přizpŧsobit výuku potřebám dětí lépe neţ v běţné třídě a 

také ony sami na sebe dobře pŧsobí, navzájem se „hecují“. Rozhodně ale nejsem 

zastáncem toho, aby děti ztratily kontakt s běţnými ţáky zcela. Podle mého názoru 

pokud kontakt neztratí, snáze pak unesou svou jedinečnost. 

Naším hlavním cílem je dát nadaným dětem šanci. Myslíme si, ţe pokud 

nadaného jedince v takto raném věku „šoupneme“ do prŧměru, mŧţe se s tím spokojit a 

zakrnět. Kdeţto tady má šanci se naplno projevit a rozvinou, samozřejmě na to ne kaţdé 

dítě má, ale chceme zajistit, aby kaţdé potenciálně nadané dítě mělo tu šanci. 
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V: Existují nějaké speciální vlastnosti, které by podle Vás měl mít učitel 

pracující s nadanými ţáky? 

U1: Učitel musí věřit, ţe je třeba dávat dětem šance. Mnohokrát jsem se setkala 

s jednáním učitele, které v zásadě říkalo: „Jak to, ţe to neumíš, vţdyť jsi nadaný?“ Tak 

to nelze brát, mimořádně nadané děti mají, stejně jako ty méně nadané, právo na 

plnohodnotný rozvoj svých schopností a svého potenciálu. 

Podle mne je s nadanými dětmi hezká práce a vzhledem k tomu, ţe nyní nemám 

ve třídě děti, jejichţ nadání by bylo spojeno s nějakou poruchou, je to opravdu radost v 

takové třídě pracovat. Postupně si vytvářím systém materiálŧ, kterými doplňuji výuku a 

které pouţívám pro ţáky, kteří běţné učivo v tu chvíli zvládnou rychleji a mohli by se 

začít nudit. Často se mi stává, ţe hodina vŧbec neproběhne tak, jak jsem si připravila, 

protoţe děti jsou velmi bystré, zvídavé a kladou otázky. Mají nejrŧznější nápady, které 

často posunou hodinu úplně jiným směrem, ale dle zkušenosti se vesměs jedná o ty 

nejlepší hodiny, které je nejvíce zaujmou. 

V: Jaké organizační formy výuky preferujete? Liší se to nějak od způsobu 

výuky v běţné třídě? 

U1: V zásadních otázkách se práce s nadanými příliš neliší. Představa některých 

lidí je, ţe takové děti od rána do večera leţí v encyklopediích, ale to není pravda. Jsou 

to normální děti a jako takové mají rády pohádky, soutěţe a říkanky. Jen se snaţím 

obohacovat jim učivo o nejrŧznější zajímavé problémy, dát jim příleţitost k 

samostatnější a objevnější práci, která je baví. Kaţdá skupina je ale jiná a s kaţdou 

třídou je třeba pracovat trošku jinak a volit metody, které jí nejvíce vyhovují. 

Snaţila jsem se najít materiály, které bych mohla při práci s nadanými vyuţít, 

ale praktických poznatkŧ a rad jsem mnoho nenalezla. Vše se pohybuje v příliš 

teoretické rovině, figurují zde virtuální děti a praxe je přitom zcela jiná. Většinu 

materiálŧ a pomŧcek si proto vytvářím sama a sama během praxe zjišťuji a objevuji, co 

na ty děti platí. 

V: Spolupracujete s nějakými institucemi zabývajícími se prací s nadanými 

dětmi? 

U1: Naše škola se zabývá prací s nadanými dětmi jiţ několik let a za tu dobu 

jsme se mnohokrát pokusili navázat spolupráci s ostatními školami podobného 

zaměření, ale nedostalo se nám téměř ţádné odezvy. Často se stalo, ţe šlo pouze o 
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jednostrannou spolupráci a zjistili jsme, ţe kaţdý si chrání to své a o zkušenosti se 

nikdo moc podělit nechce. 

S ţádnými institucemi příliš úzce nespolupracujeme kromě pedagogicko-

psychologické poradny. Vadí mi, ţe tuto práci mnohé organizace pojaly příliš komerčně 

a ţe se z toho vytrácí ta pŧvodní myšlenka. Také je fakt, ţe většina organizací se 

primárně zaměřuje na starší děti, neţ se kterými pracujeme my, takţe se nemáme příliš 

o co opřít. 

ZŠ2 

ZŠ2 není škola primárně se specializující na práci s nadanými dětmi, ale díky 

některým velmi přínosným úpravám studijního plánu a díky tomu, ţe začala pořádat 

nejrŧznější workshopy s tematikou práce s nadanými ţáky, si získala velmi dobrou 

pověst v tomto směru. ZŠ2 získala jako jedna z 12 škol v ČR status „škola 

spolupracující s Mensou“. 

Učitel 2 pořádá na škole celou řadu aktivit, zaměřených na rozvoj 

matematického myšlení. Jeho činnost je velmi inspirativní a je to také hlavní dŧvod, 

proč byla tato škola zařazena do výzkumu. Učitel 2 se snaţí nejrŧznějšími formami 

podporovat nebo znovu probudit v ţácích zaujetí pro matematiku. Vede mimoškolní 

krouţky zaměřené na matematiku a logiku, pořádá semináře pro děti, jejich rodiče i pro 

učitele z jiných škol a v neposlední řadě pracuje i s dětmi na prvním stupni, u kterých se 

snaţí podchytit jakýkoliv přírodovědný zájem či talent a nasměrovat je patřičným 

směrem. 

V: Jakým způsobem probíhá Vaše práce na prvním stupni? 

U2: Hned od prvního ročníku jsou na základě doporučení třídní učitelky a na 

základě rozhovorŧ s rodiči vytipovány děti, které by mohly být nějakým zpŧsobem 

přírodovědně talentované. Já se většinou po dohodě s učitelkami prvního stupně přijdu 

podívat do třídy na nějakou hodinu, někdy si připravím i nějakou zajímavou aktivitu pro 

všechny děti a na základě našich pozorování potom vybereme děti s určitým 

potenciálem. 

S těmito vybranými ţáky se potom jednou týdně vídám a věnuji se s nimi 

specializovanějším činnostem, které je rozvíjejí a motivují k další práci nejen v 

matematice, ale také v dalších přírodovědných oblastech. 
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V: V čem si myslíte, ţe má toto opatření největší přínos? 

U2: Já si myslím, ţe aprobovaný učitel matematiky má vesměs lepší vztah k 

matematice neţ učitelé prvního stupně. Také má obecně lepší předpoklady k rozpoznání 

matematického talentu u dětí. Soustředí se pouze na matematiku a svŧj kladný vztah k 

matematice pak mŧţe dobře přenést i na své ţáky. 

Na této škole se nám podařilo prosadit, aby jiţ od pátého ročníku matematiku 

vyučoval aprobovaný učitel matematiky, ale podle mého názoru by bylo ideální, kdyby 

aprobovaný učitel mohl matematiku učit jiţ od třetího ročníku, kde se začínají probírat 

pro děti sloţitější věci a je třeba látku adekvátně zavést. Zatím se nám tento model 

velmi dobře osvědčuje. 

V: Spolupracujete s nějakými institucemi zabývajícími se prací s nadanými 

dětmi? 

U2: Velmi úzce spolupracujeme s Mensou, jak jsem jiţ říkala, naše škola má 

jako jedna z 12 škol v ČR status „škola spolupracující s Mensou“. Ve spolupráci s 

Mensou tady na škole pořádáme nejrŧznější workshopy a akce zaměřené právě na 

matematické nadání. S dalšími institucemi se nám práce příliš neosvědčila, protoţe jsme 

se s nimi mnohdy v názoru na nejlepší zpŧsob práce s nadanými neshodli. Naši ţáci se 

ale účastní velkého mnoţství soutěţí, a to nejen českých. 

V: O jaké soutěţe se jedná? 

U2: Tak samozřejmě v prvé řadě je to Pythagoriáda, MASO, Klokan, které jsou 

poměrně známé a rozšířené na mnoha českých školách. Z těch méně známých je to 

zahraniční soutěţ Genius Logicus, která probíhá v prvních kolech po internetu 

(www.geniuslogicus.cz, soutěţ je zaměřena na všechny věkové kategorie od 1. třídy po 

maturanty – pozn. autora). 

Další soutěţí, která je také poměrně málo rozšířená, je soutěţ Technoplaneta, 

kterou pořádáme s Klubem Kapsa. V této soutěţi soutěţí pětičlenná druţstva ţákŧ ZŠ a 

na konferenci Mensa pro školy získala Technoplaneta 2010 ocenění od Mensy a Centra 

nadání jako pedagogický čin roku 2010. V rámci Klubu Kapsa organizujeme ještě 

korespondenční soutěţ MiniTalnet, která je obdobou jiţ mnoho let existující soutěţe 

Talnet. MiniTalnet je však určen mladším dětem, cca od 4. ročníku ZŠ. 
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V: Existují nějaké speciální vlastnosti, které by podle Vás měl mít učitel 

pracující s nadanými ţáky? 

U2: Nejdŧleţitější podle mne je, aby učitele jeho povolání bavilo a aby byl 

ochoten mu věnovat dostatek pozornosti a času. Učitel musí být kreativní a musí z něj 

vyzařovat láska k profesi i k předmětu, která se potom přenáší na jeho ţáky. 

V: Jaké organizační formy výuky preferujete? Liší se to nějak od způsobu 

výuky v běţné třídě? 

U2: Já učím v běţné třídě. Jen mám v několika třídách ţáky, kterým to 

matematicky velmi dobře pálí, a v jednom ročníku mám ţáka s individuálním plánem 

na matematiku. Tento ţák se jiţ nyní (v 7. ročníku) zabývá látkou na úrovni střední 

školy, v hodinách pracuje samostatně a následně s ním mám individuální konzultace, 

kde se zabýváme jeho otázkami a problémy. 

Jinak v hodinách velmi často vyuţívám skupinové práce a zejména nerŧznějších 

soutěţí a hlavolamŧ. Pokud to jen trošku jde, snaţím se jim udělat matematiku 

zábavnou. Samozřejmě ale bez výkladu se člověk neobejde, takţe se snaţím hodiny 

vyváţit tak, abychom probrali vše co je třeba, ale aby ţáky výuka stále ještě bavila. 

Analýza hodin 

V rámci kvalitativního šetření bylo zrealizováno nezúčastněné pozorování 

v několika hodinách učitele 2. Z kaţdé hodiny bylo vybráno několik momentŧ či 

podnětŧ, které by mohly být zajímavé z hlediska práce s nadanými ţáky.  

ZŠ2 - 6. A 

Na úvod této hodiny Učitel 2 vybral ţáky, kteří se měli zúčastnit soutěţe Genius 

Logicus a ty s sebou odvedl do vedlejší počítačové učebny, společně se zaregistrovali a 

zahájili práci. Zbytek třídy učila praktikantka, která na škole dokončovala souvislou 

oborovou praxi z matematiky. Soutěţ Genius Logicus je mezinárodní projekt s poměrně 

dlouhou tradicí a ZŠ2 se ho zúčastnila jiţ po několikáté. Z minulého ročníku si ţáci této 

školy přivezli velmi pěkná umístění z mezinárodního kola. Této soutěţe se účastní i 

několik dalších škol z celé České republiky. 

Ve druhé hodině, kdyţ ţáci dokončili soutěţní zadání, se Učitel 2 musel věnovat 

nejrŧznějším třídnickým věcem, a tak zadal třídě „indiánskou mozaiku“. Ţáci jsou 

zjevně zvyklí na samostatné řešení podobných úkolŧ, protoţe ve třídě byl klid, děti se 

rozdělily po skupinkách, kdo chtěl, nebo pracovali samostatně. V momentě, kdy vyřešili 
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nějaké zadání, ukázali ho Učiteli 2, který si jejich řešení zapsal do předem připraveného 

archu a za určitý počet vyřešených podobných úkolŧ mohou ţáci získat nejrŧznější 

výhody. 

Velmi mne zaujala práce Učitele 2 s domácími úkoly. Ţáci mají zvláštní sešity 

na domácí úkoly a jsou povinni na kaţdou hodinu matematiky přinést vypracovaný 

domácí úkol. Vypracovávají buď zadaný domácí úkol, pokud jim byl zadán, pokud jim 

Učitel 2 úkol nezadá, ţáci si úkol zadají sami. Musí si nalézt odpovídající cvičení, 

rébus, matematickou hádanku, šifru nebo třeba i sudoku, a tento úkol do příští hodiny 

vyřešit. Učitel 2 také zavedl systém „úkolových ţolíkŧ“, které ţáci mohou obdrţet za 

nějakou prospěšnou práci navíc nebo za příkladnou práci v hodině a tento ţolík mohou 

odevzdat místo domácího cvičení, pokud zrovna nemají čas na jeho vypracování. 

Z prohlídky sešitŧ vyplynulo, ţe některé děti projevují při vypracovávání 

domácích úkolŧ neobyčejnou kreativitu a zájem. Mnoho šifer a rébusŧ, které se v 

domácích úkolech vyskytly, bylo velmi pěkných a podnětných, děti si je hledají na 

internetu nebo v doporučených knihách. Je vidět, ţe je tyto aktivity baví a ţe 

vyhledávají velmi zajímavé věci. Samozřejmě se našly i takové sešity, kde ţáci vyřešili 

nejmenší moţný počet příkladŧ z učebnice a měli splněno, ale myslím si, ţe i toto je pro 

ţáka přínosné, protoţe v matematice je praktická příprava nutná. Je fakt, ţe tento 

systém práce je velmi časově náročný, zejména proto, ţe domácí úkoly je třeba 

pravidelně kontrolovat a opravovat. 

ZŠ2 - 6. A 

V této hodině Učitel 2 se ţáky opakoval trojúhelník. Opakovací hodinu zvolil 

zejména proto, ţe to byla první hodina po praxi studentky matematiky z Pedf UK Praha 

a učitel chtěl se ţáky upevnit získané znalosti a hlavně je uklidnit a vrátit zpět do 

zaběhnutého reţimu. 

Ţáci reagovali poměrně přiměřeně tomu, ţe to byla první vyučovací hodina v 

pátek. Na celé výuce Učitele 2 je vidět, ţe má matematiku rád a ţe ho práce s dětmi 

baví. Volí zajímavé otázky z didakticko-matematického hlediska mnohdy aţ 

nepřiměřené věku dětí. Ovšem vzhledem k tomu, ţe jsou ţáci na jeho práci zvyklí a ţe 

jsou na to připravováni, hodina proběhla v rychlém tempu a většina ţákŧ byla prací 

zaujata. 
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Při jedné z několika konzultací s Učitelem 2 jsem se ptala na jeho názor na RVP 

v oblasti matematiky. Učitelŧv názor je ten, ţe RVP klade na ţáky v matematice příliš 

nízké nároky a ţe podle jeho názoru jsou ţáci při správném zacházení schopni pojmout 

daleko více. Pro jeho hodiny je zcela typické, ţe se nevyhýbá ani velmi sloţitým 

matematickým pojmŧm, které děti v tomto věku ani nemohou pochopit. Vţdy jim daný 

pojem vysvětlí přiměřeně jejich věku a tvrdí, ţe pokud se s těmito pojmy budou 

setkávat nyní a uvidí, ţe jejich aplikace mŧţe být i velmi jednoduchá, předejde se tím v 

budoucnu předsudkŧm a zbytečným blokŧ, ţe je matematika obtíţná, čímţ si podle 

Učitele 2 mnozí ţáci ospravedlňují to, ţe se ji ani nepokouší chápat. 

Z opakování trojúhelníkŧ přešli plynule na opakování rŧzných typŧ úhlŧ, na 

které měl učitel ihned připravenu další z mnoha her. Byla to hra poměrně podobná 

pexesu. 36 kartiček otočených lícem dolŧ, na kterých bylo vyobrazeno 9 typŧ úhlŧ, 

kaţdý čtyřikrát. Ţáci se rozdělili na čtyři skupiny a zadání znělo: „Postupně sestavte 

posloupnost všech úhlů od nejmenšího po největší. V každém kole může otočit každá 

skupina po jedné kartě, není možné sestavit posloupnost „napřeskáčku“, tj. nejprve je 

třeba otočit nulový úhel, poté ostrý, pravý, … atd. Každý žák, který otočí kartu, musí 

v případě, že se mu karta bude hodit, příslušný úhel nejprve správně pojmenovat, než si 

ho může zařadit do své posloupnosti.“ 

Učitel 2 dohlíţel na to, aby se ţáci ve skupinkách pravidelně střídali a příliš 

mnoho si neradili. Aktivita trvala asi 10 minut, během kterých kaţdý úhel padl 

několikrát, takţe si ţáci velmi nenásilnou formou několikrát jména úhlŧ zopakovali. Ve 

chvíli, kdy dal Učitel 2 pokyn ke hře, ţáci k sobě bez otálení srazili dvě zadní lavice a 

několik z nich si vzalo své ţidle, aby se kolem lavic lépe vešli, takţe organizační 

příprava hry nezabrala ani 2 minuty.  

Zájmový krouţek 

Učitel 2 pořádá i mnoho mimoškolních aktivit zaměřených na přírodní vědy. 

Mimo jiné vede zájmový krouţek. Krouţek probíhá vţdy jednou týdně s tím, ţe v 

pondělí odpoledne je určen ţákŧm prvního stupně a ve středu odpoledne je určen ţákŧm 

druhého stupně, zejména z 6. a 7. ročníkŧ, ale mohou ho navštěvovat i ţáci starší. 

Krouţek probíhá v prostorách nedalekého Klubu, který je zaměřen na práci s 

talentovanou mládeţí a jehoţ je Učitel 2 členem. Prostory klubu se k tomuto účelu 

výborně hodí, a to hlavně z toho dŧvodu, ţe se zde nachází velké mnoţství 
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nejrŧznějších deskových i jiných matematických a logických her. Navíc jsou zde 

počítače, takţe pokud děti mají zájem pracovat na nějakém PC programu, je tu ta 

moţnost. 

Kaţdé pondělí vyzvedne Učitel 2 děti v druţině a vezme je s sebou do klubu, 

kde probíhá jejich pravidelné setkání. Mezi mladšími dětmi je i několik ţákŧ první 

třídy, které učitel většinou vytipuje při svých pravidelných návštěvách prvního stupně a 

se kterými mimo tohoto krouţku má ještě kaţdé pondělí dopoledne speciální hodinu 

matematiky zaměřenou na odhalení a podporu jejich přírodovědného potenciálu. 

Toto setkání učitel zahájil společnou aktivitou. Všichni si sedli kolem stolu a 

zahráli si hru SET, která je zaměřena především na rozlišovací schopnosti ţákŧ, logické 

myšlení a postřeh. Pravidla hry nejsou příliš sloţitá, ale ani nijak triviální, proto mě 

překvapilo, ţe i ţáci první třídy byli schopni se do hry účinně zapojit. Všichni ţáci se 

vydrţeli plných 20 minut zcela věnovat hře a dávat pozor. 

Po ukončení této hry vyzval učitel starší ţáky k samostatným aktivitám, prvňáky 

si ještě ponechal u stolu a zahrál si s nimi další hru. Přinesl dřevěné modely těles, které 

bylo moţné podle čtyř rŧzných kriterií rozdělit vţdy na dvě stejné skupiny. Nejprve ţáci 

měli za úkol nelézt uvedená kriteria a tělesa rozdělit, poté dostal kaţdý za úkol pomocí 

těchto kriterií popsat vţdy jedeno těleso tak, aby jeho popis byl jednoznačný a ostatní 

měli za úkol uhádnout, které těleso bylo popisováno. 

V prŧběhu této hry učitel velmi přirozeně dovedl ţáky k pojmu mnoţina a k 

tomu, ţe kaţdá mnoţina vţdy musí mít nějakou vlastnost, kterou je určena. Ţáci zprvu 

radši pouţívali slovo skupina, ale postupem hry se sţívali s pojmem mnoţina a 

přirozeně ho zařadili do svého slovníku. Učitel s nimi podobné hry plánuje hrát ještě 

několikrát, aby si pojem mnoţina utvrdili a zaţili. Pojem mnoţina je v RVP zařazen aţ 

v páté třídě ZŠ, ale jak je vidět, velmi dobře ho dokáţou pochopit i ţáci v prvním 

ročníku. 

Po této činnosti se prvňáci připojili ke svým kamarádŧm a věnovali se 

individuálním aktivitám. Pro tento účel má kaţdý ţák tvrdou kartu se svým jménem a 

na tuto kartu mu učitel zapisuje úkoly, které dokázal vyřešit. Karta také slouţí k tomu, 

aby ţáci i učitelka věděli, jakým úkolŧm se jiţ věnoval a aby neopakoval pořád ty samé, 

ale věnoval se rŧznorodým činnostem. Učitel během toho chodil mezi dětmi, radil jim, 



62 

 

kladl jim doplňující a mnohdy poměrně záludné otázky, popř. vysvětloval pravidla her, 

které ţáci dosud neznali. 

Hlavním úkolem zájmového krouţku je podporovat děti s matematickým 

talentem a zájmem o matematiku a logiku. Tento zájem má dále prohlubovat a rozvíjet. 

G1 

G1 je gymnázium zaměřené na výuku a vzdělávání nadaných ţákŧ. Je to škola s 

vysokou volitelností a tento fakt potvrzuje i organizace výuky matematiky. Od druhého 

ročníku čtyřletého, resp. od šestého ročníku osmiletého studia si studenti mohou volit 

úroveň matematiky, kterou chtějí studovat. Mohou si vybrat ze dvou úrovní A nebo B. 

Podle jejich volby jsou rozděleni do pěti skupin, z nichţ první skupina je tzv. super A 

skupina, která je tvořena i s přihlédnutím k mínění učitelŧ a ve které se scházejí studenti 

s výrazným zájmem o studium matematiky a obvykle i velmi dobrými předpoklady pro 

její studium. Je velká snaha, aby super A skupina obsahovala do dvaceti studentŧ, ale ne 

vţdy je to moţné splnit, protoţe je o tuto skupinu v řadách studentŧ poměrně vysoký 

zájem. Mezi skupinami existuje prostupnost oběma směry, tato prostupnost je plně 

závislá na vŧli studenta. Učitel sice mŧţe dát návrh, ale pokud student přestoupit 

nechce, nemusí. 

Učitel 3 

Učitel 3 pŧsobí na G1 a zároveň úzce spolupracuje i s Katedrou didaktiky 

matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. (Podílí se na 

mnoha matematických akcích, podílel se např. na přípravě státních maturit apod.). Je 

jedním z vŧdčích učitelŧ matematiky na G1, velmi významně se podílel na tvorbě ŠVP 

zejména z matematického hlediska a také přispěl k organizačnímu uspořádání výuky 

matematiky na G1. 

U3: Jsme škola cíleně zaměřená na práci s nadanými studenty. Model, který 

jsme se rozhodli uplatnit na naší škole, prošel mnoha úpravami a změnami. Neexistuje 

mnoho zdrojŧ, které by učiteli pomohli v práci. Já sama jsem strukturu hodin a zpŧsob 

práce vytvářela na koleni s přispěním knihy, kterou mi doporučil RNDr. Zhouf 

z Katedry matematiky a didaktiky matematiky na Pedf UK.  

První ročník, kde ještě výuka matematiky probíhá v normálních třídách, slouţí 

ţákŧm k tomu, aby se aklimatizovali a zvykli si na nový zpŧsob práce. Učitelŧm tento 

ročník slouţí k otipování jednotlivých studentŧ, i kdyţ do jejich volby skupiny, ve které 



63 

 

by chtěli matematiku studovat, příliš zasahovat nesmějí. Při tvorbě skupin je tedy plně 

respektována vŧle ţákŧ a kaţdá skupina má jiné hodinové dotace pro matematiku. 

V: Jak se Vám podařilo vytvořit tento systém skupin? 

U3: Zcela určitě je pro kaţdou takovouto inovaci nutná podpora vedení školy a 

dobrá vŧle všech zúčastněných. U nás se ze čtyř tříd vytváří pět skupin, coţ samozřejmě 

znamená vyšší náklady, ale tento zpŧsob práce se nám velmi osvědčil. 

V: Jaký je zájem o A skupiny? 

U3: Studenti si Ačka volí velmi často. Bohuţel i přes přísné přijímací řízení, 

které musí studenti podstoupit, aby se na naši školu dostali, pociťujeme celkovou 

klesající úroveň. Projevuje se to zejména v úpadku pracovitosti, motivace a vŧle do 

práce a v klesající schopnosti studentŧ delší dobu se soustředit. (V tomto momentě 

souhlasně přikyvují i ostatní kantoři v kabinetu matematiky). 

V: Spolupracujete s nějakými institucemi zabývajícími se prací s nadanými 

dětmi? 

U3: Ano. Z českých institucí spolupracujeme pouze s Matematicko-fyzikální 

fakultou UK Praha, která pořádá matematické olympiády a také matematický 

korespondenční seminář, který je mezi studenty poměrně oblíbený. Máme partnerské 

školy v Anglii. Ročně jsou vypisována stipendia pro nejlepší studenty, kteří zde mohou 

studovat a dále spolupracujeme s MatCamp v USA. 

V: Existují nějaké speciální vlastnosti, které by podle Vás měl mít učitel 

pracující s nadanými ţáky? 

U3. Nevím, zda speciální, ale učitel, který pracuje s nadanými ţáky, by jim měl 

poskytnout dobrou teoretickou podporu. Měl by ţáky dokázat adekvátně zaměstnat, 

zodpovědět jejich mnohdy záludné otázky, měl by si být schopen, pokud je to třeba, i 

dostudovat určité věci. Rozhodně by měl být zainteresován, předmět by ho měl bavit a z 

výuky by to mělo být znát. Dále je dŧleţité vytvořit si se studenty dobrý vztah zaloţený 

na osobním kontaktu a pokusit se podpořit vytvoření zdravého prostředí ve skupině, 

které bude podporovat vysoké pracovní nasazení. 

V: Jaké organizační formy výuky preferujete? Liší se to nějak od způsobu 

výuky v běţné třídě? 

U3: Teď moc nevím, jak to myslíte. 
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V: Zajímá mě struktura vašich hodin. Zda preferujete projekty, 

skupinovou práci nebo jiné formy a co preferují Vaši ţáci. 

 U3: Myslíte, zda si v hodinách hrajeme? Ne. Základem matematiky je dobrý 

výklad. Navíc z prŧzkumŧ, které ve svých třídách pravidelně dělám, vyplývá, ţe i 

studenti na mých hodinách nejvíce oceňují dobře strukturovaný, uspořádaný a 

systematický výklad. Je třeba samozřejmě přizpŧsobit strukturu hodin věku ţákŧ, proto 

v primě osmiletého gymnázia zařazuji do hodin častěji nejrŧznější otázky, diskuse a 

skupinové práce, ale i přesto v hodině převládá frontální zpŧsob. 

Je nutné připravit studenty na vysokoškolské studium, kde budou mít mnohem 

delší přednášky, a bude nutné, aby se na ně dokázali soustředit. Je také fakt, ţe čím jsou 

studenti starší, tím více jsou alergičtí na nejrŧznější pochybné naváděcí metody a na 

jakýkoliv druh manipulace. Krom výkladu jsou samozřejmě hodně oceňovány těţké 

úlohy, nad kterými si mohou lámat hlavu a jejichţ řešení vyţaduje velké úsilí a dŧvtip. 

Analýza hodiny 

U učitele 3 byly momenty či podněty zajímavé z hlediska práce s nadanými ţáky 

vybrány z hodiny v super A skupině ve 2. ročníku. Ve třídě bylo 18 ţákŧ, ţáci spolu na 

matematiku chodili necelé 3 měsíce. 

G1 - 6. A 

Hodina probíhala ve velmi rychlém tempu, ţáci neměli ani na chvíli příleţitost 

mluvit o věcech nesouvisejících s tématem nebo se nudit. Učitel ihned po pozdravu se 

třídou předal jednomu z ţákŧ úlohu na listu papíru, ţák si s úlohou sedl do zadní lavice 

a začal ji řešit. Učitel stejnou úlohu zapsal i na tabuli, aby i ostatní měli moţnost se nad 

úlohou zamyslet a během jejich přemýšlení vyřešil organizační věci. 

Po několika minutách k tabuli pozval ţáka, který úlohu dostal jako první, aby 

přednesl své řešení a jeho výkon u tabule velmi přísně oznámkoval. Během zkoušení 

dostali i ostatní ţáci prostor k vyjádření, pokud se jim v předvedeném řešení cokoliv 

nezdálo nebo měli jiný nápad. Úvodní část hodiny trvala nejvýše 10 minut. 

Učitel zahájil výklad, který doprovodil systematickým zápisem na tabuli a kladl 

ţákŧm doplňující otázky, na které ţáci reagovali vesměs velmi rychle a dobře. 

V několika bodech učitel zopakoval látku z minulé hodiny a během tohoto opakování 

poloţil ţákŧm otázku, na kterou neexistovala jednoznačná odpověď a která, jak se 

později ukázalo, měla přímou souvislost s problémem, kterým se učitel chtěl dále 
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zabývat. Otázka vyprovokovala ve dvou skupinkách tichou debatu, na kterou učitel 

nijak nereagoval. Uzavřel tuto část hodiny a ţákŧm rozdal pracovní list s pokynem 

k zamyšlení se nad 1. a 2. úkolem. 

Během samostatné práce studentŧ zobrazil pomocí PC a promítačky na zeď 

náčrt pracovního listu v Cabri. Všechny návrhy řešení, které během následné diskuse 

ţáci podali, zadal do připraveného souboru, kde bylo vše ihned názorně vykresleno. 

V momentě, kdy mohla nastat dvě řešení nebo kdy mohly nastat potíţe při konstrukci, 

upravil v Cabri podmínky tak, aby tyto speciální případy názorně předvedl. 

Ve třídě panovala velmi přátelská a pracovní atmosféra. Ţák Ondřej přišel 

během jedné z konstrukcí na zajímavý případ, který učitelka zjevně neměla předem 

připravený, ţák označil bod, v němţ úloha měla nějakým zpŧsobem specifické řešení. 

Učitel bod zanesl do souboru a dal Ondřejovi za pravdu: „ Máš samozřejmě pravdu a 

tento bod si označíme O na Vaši počest Ondřeji“. 

Následující problém byl pro ţáky zjevně jiţ sloţitější, většina z nich se usilovně 

soustředila nad svými pracovními listy, někteří o problému diskutovali ve dvojicích 

v lavici. Učitel ţáky povzbuzoval: „Kolik bude mít úloha řešení? Pouţijte fantazii.“ 

Ţáci v prŧběhu celé hodiny navrhovali velmi originální řešení, která učitel kontroloval 

v Cabri a názorně ukazoval, proč fungují či naopak nefungují. Se zvoněním učitel zadal 

ţákŧm úlohu k zamyšlení do příště s tím, ţe řešení mohou přinést rozmyšlené na papíře 

nebo narýsované v Cabri. 

Učitel ještě k uvedené hodině dodal, ţe je zastáncem ústního zkoušení, které 

řekne o studentovi velmi mnoho a podle něj je tento kontakt se ţáky nutný, aby se o 

nich učitel dozvěděl to nejdŧleţitější. 

Učitel 4 

Učitel 4 je učitelem fyziky na G1. Rozhovor s ním byl zrealizován na 

doporučení vedoucího práce a zejména z toho dŧvodu, ţe má dlouholetou praxi v oboru, 

učil mnoho nadaných studentŧ a z jeho tříd vzešlo několik velmi výrazných talentŧ. Z 

jeho osobnosti na první pohled vyzařuje obrovská energie a jakýsi blíţe nepostihnutelný 

zájem o člověka, o ţivot, o svět. Rozhovor s ním přinesl inspiraci i mnoho překvapení. 

Jak bylo jiţ uvedeno výše, G1 je střední škola s vysokou mírou volitelnosti. Na 

matematiku a jazyky se studenti, dle své volby, dělí do rŧzných skupin. U fyziky tato 

moţnost není, takţe fyzika se učí v běţných třídách, kde jsou tedy studenti s rŧznou 
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úrovní znalostí i s rŧzně silným zájmem o tento předmět. V rámci jednoho ročníku však 

vyzkoušeli model dělení na skupiny i u fyziky a jak Učitel 4 poznamenává: „Velmi se to 

osvědčilo, protože to umožnilo v běžných hodinách lépe přizpůsobit práci individuálním 

potřebám studentů a práce tak mohla probíhat trošku jinak a v mnoha směrech i lépe.“ 

Hned na úvod rozhovoru mne Učitel 4 překvapil sdělením, ţe neví, zda je ten 

pravý, u koho lze zkoumat práci s nadanými studenty, protoţe v prŧběhu praxe sám 

došel k názoru, ţe to není přesně to, co by povaţoval ve škole za nejdŧleţitější. Jak sám 

řekl: „Ještě před několika lety jsem dětem říkal spoustu informací, vykládal a zahlcoval 

je spousty faktů, ale když pak člověk stárne, uvědomuje si postupně, že v životě jde o 

důležitější věci.“ Během rozhovoru několikrát přirovnal vyučovací proces k parnímu 

stroji, který má také účinnost okolo pouhých 5 %. 

Ve střední škole vidí Učitel 4 poslední moţnost univerzálního vzdělání, které je 

třeba co nejlépe vyuţít. Podle něj je třeba učit děti tichu, klidu, soustředění. Snaţit se v 

nich probouzet tvŧrčí schopnosti a pracovat s jejich emocemi tak, aby se dokázali 

podívat na ţivot s nadhledem, zhodnotit ho a ptát se po smyslu toho, co dělají. Toto vidí 

jako dŧleţité zejména z toho dŧvodu, ţe „ ...nechce produkovat zmrzačené lidi, kteří 

sice vypočítají nejsložitější příklady, ale jejich ostatní život je v troskách“. 

V: Myslíte si tedy, ţe práce s talentovanými ţáky není důleţitá? 

U4: To samozřejmě ne. Práce s talenty je velice dŧleţitá, ale je třeba pečlivě 

volit, jakým zpŧsobem bude probíhat. Nechci hnát rostlinu do výšky pomocí chemikálií, 

tajemství se mají odkrývat pouze lidem, kteří jsou na ně zralí. Talent je dar, ale i 

břemeno, proto bychom měli vychovávat v prvé řadě lidi otevřené, schopné unést 

prohru. Je třeba vycházet z tuţeb studentŧ, protoţe to je to, co je nejvíce zajímá a pokud 

na to dokáţeme zareagovat ve výuce, bude to mít i největší efekt. 

V: Nemyslíte si, ţe tímto postojem můţete některé talenty zbrzdit v rozvoji? 

U4: Ne, určitě ne. Naši studenti jsou stále ve fyzikálních olympiádách mezi 

nejlepšími, jen pro mne přestalo být honění výsledkŧ tím nejdŧleţitějším. Studentŧm se 

zájmem o fyziku stále věnuji dostatek času a poskytuji jim potřebné informace. 

V: Jaký by podle Vás měl být pedagog pracující s nadanými ţáky? 

U4: Stejný jako ten co pracuje s ostatními ţáky. Nutným předpokladem je 

nadhled nad předmětem a dostatek znalostí, dále je pak nutná láska k předmětu i láska k 

učitelské profesi, protoţe bez té to nejde. Já se jen snaţím dávat do fyziky více 
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„praktična“. V tom je rozdíl mezi matematikou a fyzikou, matematika předkládá sterilní 

problémy a šetří podmínky, za kterých něco nejde, ale reálné problémy řeší fyzika. 

Snaţím se látku a problémy naroubovat do ţivota studentŧ, teprve potom si z toho 

vezmou více. 

V: Co vidíte jako nejdůleţitější při práci s nadanými? 

U4: Nutná je velká strukturovanost. Nezbytná je dobrá příprava pedagoga, který 

by měl mít dobře rozmyšlený výukový plán, aby děti neustále rostly a nestagnovaly. 

Pokud vidí, ţe jde o ţáky mimořádně nadané, kteří látku dobře zvládají, pak nejsem 

zastáncem toho, probrat toho co nejvíce, spíše se snaţím jít více do hloubky a sdělit jim 

k danému problému více souvislostí a zajímavostí. Jsem zastáncem spíše obohacování 

učiva. 

V: Jak se tedy věnujete práci s nadanými ţáky, kdyţ nemůţete studenty 

dělit do skupin? 

U4: Extratalenti v mé třídě mají trošku jiný reţim práce. Mohou se věnovat 

sloţitějším příkladŧm, které jim připravuji nebo které je zajímají. Většinu této 

specifické práce směruji na výběrový seminář, do kterého se mohou studenti, které to 

zajímá, přihlásit. Snaţím se také podněcovat v ţácích myšlenky o tom, co je za fyzikou, 

tedy o metafyzických aţ filosofických otázkách. Mnohdy je tím překvapím, ale rád 

sleduji jejich reakce a rád s nimi diskutuji o nejrŧznějších tématech a otázkách ţivota. 

V: Spolupracujete s nějakými institucemi podporujícími práci s nadanými? 

U4: Rozhodně studenty podporuji v řešení fyzikálních olympiád, mám rád také 

Fykos, coţ je fyzikální korespondenční seminář. Také jsem měl dříve několik studentŧ, 

kteří uspěli v soutěţi SOČ, ale dnes o ni není velký zájem, často přemýšlím nad tím, jak 

studenty motivovat k tomu, aby se jí účastnili. 

Analýza hodiny 

U učitele 4 byla analýza hodiny provedena během fyzikálního výběrového 

semináře, kterého se zúčastnilo 9 ţákŧ (běţný počet je 12), kteří se rozhodli z fyziky 

maturovat. Seminář se konal pozdě odpoledne, ale ţáci se nezdáli být nijak unavení. 

I z této hodiny vyzařovala velká pohoda a uvolněnost. Učitel na malém papírku 

rozdal všem studentŧm zadání poměrně sloţité úlohy a přitáhl si k sobě jednu z ţidlí: 

„Tato úloha není moc snadná, proto se na ni radši posadíme.“ Následně vyvolal jednoho 

ze studentŧ k tabuli, aby začal s řešením zadané úlohy, jeho výkon občasnými 
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poznámkami komentoval tak, jak by mohl být jeho výkon posuzován v prŧběhu 

maturity. 

V momentě, kdy se v řešení úlohy dostali do bodu, ve kterém většina ţákŧ 

nevěděla, učitel odbočil a na jiné úloze, či jiném problému názorně daný problém 

vysvětlil. Všechna svá vysvětlení doprovodil zajímavými poznámkami z historie, 

bájemi nebo pověstmi. Pokud ţák přišel se zajímavým nápadem nebo jiným zpŧsobem 

řešení, učitel ho velmi upřímně pochválil a často velmi přesně specifikoval, za co ho 

chválí, coţ pŧsobilo příjemně a upřímně. 

Učitel pouţíval v prŧběhu celého semináře hodně názorných pomŧcek, náčrtkŧ a 

modelŧ. Dotknul se i téměř filosofických témat, z nichţ některá se vyvinula do vcelku 

zajímavých debat o morálních otázkách, o moţnostech chyby nebo o přesnosti v 

úvahách. Ţáci jsou evidentně na obdobné úvahy zvyklí, a proto nebyli nijak překvapeni. 

S učitelem ochotně diskutovali, v mnoha otázkách mu odporovali a obhajovali vlastní 

teze. 

Kaţdý výsledek či mezivýsledek učitel doprovodil otázkami, které měly za úkol 

ţáky navést k realistickému náhledu na problém, a donutily ţáky kriticky zhodnotit, zda 

je výsledek reálný či nikoliv. Pokud bylo moţné k řešení úlohy dojít více zpŧsoby, 

učitel nechal na ţácích, aby si kaţdý vybral ten, který mu více vyhovoval a u kaţdého 

upozornil na jeho úskalí a problémy. 

3.6 Shrnutí 

Rozhovory s vytipovanými učiteli přinesly mnoho inspirace i poučení. Myslím 

si, ţe bylo velmi zajímavé mluvit s tak odlišnými osobnostmi, jejichţ náhled na 

problematiku nadaných se ukazuje často aţ protichŧdný, ale které spojuje láska k 

profesi, přesvědčení, ţe práce s nadanými je dŧleţitá a víra, ţe mohou něco v této 

oblasti změnit a něčeho dosáhnout. Ze všech těchto učitelŧ vyzařovala určitá aura 

pozitivního přístupu, víry v budoucí generaci a obrovská energie do práce, která mne 

nadchla. 

Na podporu snahy Učitele 2 o to, aby matematiku vyučoval aprobovaný 

matematik jiţ od třetího ročníku ZŠ, bych zde ráda uvedla, ţe podle prŧzkumŧ je u dětí 

v první a ve druhé třídě matematika nejoblíbenějším předmětem, její obliba ale během 

třetí třídy prudce klesne a dostane se na úplně opačnou stranu ţebříčku, kde vydrţí aţ 
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do konce ZŠ. Nenašla jsem relevantní výzkumy, které by potvrdily tezi Učitele 2, ţe by 

to s aprobovaným matematikem bylo jiné, ale věřím, ţe by matematika nemusela být 

tím nejméně oblíbeným předmětem, kdyby se její výuky chopil učitel, jehoţ metody a 

osobní příklad by nepodporoval všeobecnou představu o tom, jak je matematika 

mimořádně sloţitá. 

V případě Učitele 4 by se mohlo zdát, ţe tento typ učitele není vhodný pro 

zkoumání práce s talenty, ale podle mého názoru je to zcela naopak, i přes jeho zjevnou 

rezervovanost vŧči přílišné soutěţivosti a „honění výsledkŧ“. Při výuce studentŧ má 

velmi dobré výsledky, dokáţe zaujmout téměř všechny typy, obdivuhodně volí zpŧsoby 

práce a metody tak, aby to bylo co nejpřínosnější pro co nejširší škálu studentŧ. 

Studentŧm s výrazným zájmem dokáţe zadat úlohu na tělo a věnovat jim čas 

navíc, aby ten dotyčný neustrnul, ale stále měl moţnost se někam rozvíjet a posouvat, a 

i tak si dokáţe najít čas na to, aby se studenty diskutoval o otázkách ţivota a o 

spirituálnu, o meditaci a dalších dŧleţitých věcech, které v nich mohou pomoci probudit 

citlivé a přemýšlivé lidi schopné vlastní sebereflexe. To je navíc věc, kterou studenti G1 

podle výsledkŧ výzkumu od školy a od svého učitele očekávají. 

Učitel 3 zase preferuje co největší přísun informací a nenechá ţáky ani na chvíli 

zahálet. Jak mi řekla jedna z jeho kolegyň: „Jeho systém práce s nadanými je již léty 

prověřený. On je typ učitele, který se neustále rozvíjí a hledá nové možnosti. Má 

obdivuhodně propracovaný systém domácích úkolů i posloupnost úloh a příkladů, které 

studentům zadává, aby je posouval k lepším a lepším výsledkům. Dokáže studentům 

klást opravdu záludné otázky, které je podněcují k dalšímu bádání.“ 

I Učitel 3 se řídí poţadavky studentŧ G1, kteří očekávají dostatek dobře 

strukturovaných poznatkŧ a informací. Myslím si, ţe Učitel 3 a Učitel 4 na se G1 

vzácně doplňují. Je samozřejmé, ţe kaţdý učitel nemŧţe obsáhnout všechny poţadavky 

studentŧ, ale kaţdý si mŧţe vybrat podle svého přesvědčení a zaměření to, co mu 

nejvíce sedí a je dobře, kdyţ na studenty mŧţe pŧsobit co nejširší škála osobností. 

Kaţdý z učitelŧ, který se zúčastnil výzkumu, přizpŧsobil svou práci věku i 

úrovni svých studentŧ a realizuje ji podle svých nejlepších představ. Kaţdý je zcela jiná 

osobnost s jinou historií a zkušenostmi, ale na konci jejich snahy stojí řada výborných a 

spokojených studentŧ, kteří studují na vysněných prestiţních školách a jejichţ láska k 
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předmětu přerostla školní lavice a oni si nyní tyto předměty volí jako náplň svého 

budoucího povolání. 

Podle RVP GV „mimořádně nadaní žáci většinou vyhledávají samostatnou 

práci. Skupinová práce jim proto nemusí vždy vyhovovat, neboť mívají problémy s 

komunikací s ostatními spolužáky, jiné tempo práce a někdy jim společná práce s 

ostatními nepřináší nic nového pro jejich rozvoj. Ani kolektiv často nechce mimořádně 

nadaného pro jeho odlišnost přijmout. Někdy se mimořádně nadaní žáci bojí projevit 

své schopnosti, protože se obávají, že jejich výjimečnost bude od spolužáků 

sankciována.“ 

Z výše uvedeného výzkumu vyplynulo, ţe nadaní ţáci ve škole samostatnou 

práci nevyhledávají, neboť ji mohou spíše dělat doma a ve škole jsou od toho, aby se 

něčemu uţitečnému naučili od svých učitelŧ. Skupinová práce skutečně vyhovuje pouze 

malému procentu z nich, ale během několika pozorování ve třídách jsem nikdy 

nezaznamenala, ţe by se ţáci báli projevit svŧj názor nebo myšlenku, protoţe všichni 

učitelé, u kterých mi bylo umoţněno navštívit výuku, byli vŧči svým ţákŧm velmi 

vstřícní, milí, velmi zodpovědně zvaţovali kaţdý návrh a myšlenku ţákŧ. Hned 

v zárodku dokázali potlačit i jen náznak zesměšňování nebo jiných podobných 

negativních jevŧ ze strany spoluţákŧ a v kaţdé třídě dostal kaţdý ţák maximální moţný 

prostor pro sebevyjádření. 
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4 Závěr 

Mnoho pedagogŧ, se kterými jsem se během svého studia na Pedagogické 

fakultě UK setkala, říká, ţe by rádi pracovali s nadanými ţáky, ale ţe vlastně moc 

nevědí jak. I ti, kteří s těmi ţáky opravdu pracují a podle mého názoru s nimi pracují 

velmi dobře a inspirativně, si mnohdy stěţují na nedostatek dobrých a prakticky 

vyuţitelných materiálŧ a podkladŧ, se kterými by mohli tuto práci dělat ještě lépe a 

které by jim jejich snaţení usnadnily. 

Ve většině případŧ zŧstávají materiály o nadaných dětech pouze ve velmi 

teoretické a obecné rovině a existuje jen velmi málo metodik, které by dávaly praktické 

rady a návrhy, které by pak učitelé mohli v praxi účinně vyuţít. Metodiky takovéto 

informace poskytující se navíc většinou týkají především pouze matematiky, logiky, 

popř. úzce dalších přírodovědných oborŧ a dost často jsou dobře vyuţitelné pro starší 

děti, ale pro mladší ţáky, u kterých je včasná identifikace a práce klíčová, takové 

materiály téměř nejsou. 

Z výsledkŧ výzkumu vyplývá, ţe se vybraní učitelé dokázali dobře adaptovat na 

poţadavky svých ţákŧ a ţe jejich nároky dokáţou poměrně dobře uspokojovat jak 

v oblasti odbornosti, tak ve volbě vyučovacích metod. Rozhovory i analýzy hodin 

ukazují, ţe v hodinách preferují především výklad a řešení problémŧ, které jejich 

studenti povaţují za nejpřínosnější. Jeden ze zúčastněných učitelŧ dokonce dělá 

pravidelný prŧzkum mezi svými ţáky o kvalitě výuky a jejich spokojenosti, který mu 

slouţí jako námět k dalšímu zlepšování jeho práce. 

Výzkum ukázal, ţe nadaní ţáci se v některých ohledech od svých vrstevníkŧ 

neliší, ale v mnoha ohledech ano. Jako stěţejní vidím celkový přístup školy a 

pedagogického sboru k ţákŧm. Je zcela patrné, ţe na škole G1, která je podle učitelŧ i 

ŠVP přímo zaměřena na práci s nadanými ţáky, jsou odlišnosti v názorech největší. 

Studenti tady nejvíce oceňují u pedagoga jeho odbornost a zájem dále své vzdělání 

prohlubovat, jejich očekávání od školy i od pedagogŧ jsou velmi vysoká, ale zároveň je 

nejvyšší jejich spokojenost se školou, coţ znamená, ţe jejich očekávání jsou z velké 

části také školou i pedagogy naplněna. V případě školy G2, na kterou také chodí velmi 

talentované děti, které musí projít náročnými přijímacími testy, jiţ odlišnosti od dvou 

„běţných škol“ nejsou tak výrazné, protoţe tato škola není podle ŠVP tolik nastavena 
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na vzdělávání ţákŧ mimořádně nadaných, a proto ani pŧsobení na ţáky nemá takový 

vliv jako v případě G1. 

V mnoha ohledech je srovnávání vybraných škol komplikované, protoţe byly 

vybrány zcela odlišné školy, ale záměrem bylo je porovnat a dát tak náměty 

k případnému dalšímu zkoumání. G4 je škola v menším městě, kde studenti nemají na 

výběr tolik prestiţních ani méně prestiţních škol pokud nechtějí dojíţdět, a proto je 

pravděpodobné, ţe jejich sloţení bude více rŧznorodé a budou se zde nacházet jak ţáci 

vysoce nadaní, tak i ti, kteří mohou mít s náročnějším studiem na gymnáziu problémy. 

Z výsledkŧ výzkumu ale zcela jednoznačně vyplynulo, ţe pedagog nadaných 

dětí musí být velmi silná osobnost s vysokou odborností, smyslem pro systematický 

přístup, kterého jeho práce baví a je ochoten jí věnovat hodně své energie i svého času. 

To je cesta, kdy bude svými ţáky respektován a jeho ţáci budou mít ty nejlepší 

předpoklady pro úspěšný začátek své profesní kariéry i osobního ţivota. 
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6 Přílohy 

Příloha č. 1 

Pre – identifikace nadaných dětí (zdroj Internet „SURDOUES – INFO“)  

Zdroj: „Školní neúspěšnost mimořádně nadaných dětí“ (5. vydání) – 2003  

Cílem tohoto dotazníku je umoţnit v raném věku identifikovat děti, které 

nazýváme nadané. Nenahrazuje v ţádném případě inteligenční test. Udává pouze 

pravděpodobnost (v procentech), ţe zkoumaně dítě bude ve srovnání s ostatními dětmi 

patřit do skupiny nadaných dětí.  

Dotazník je určen rodičŧm a učitelŧm. Jeho výsledky je nutné potvrdit 

inteligenčním testem, který provede kvalifikovaný psycholog.  

Nejprve stačí zaškrtnout výroky, které odpovídají chování, které je moţné 

zachytit u sledovaného dítěte.  

Je dŧleţité nepředstavovat si, jaké reakce by mohlo dítě mít, ale zaškrtnout 

takové chování, které je moţné u dítěte skutečně pozorovat, abychom nezkreslili 

výsledky. Pokud se popisovaný jev u dítěte vyskytuje, napište do kolonky „ANO“.  

Dotazník: 

Předškolní období  

Začal (a) mluvit velmi brzy?  

Kladl (a) mnoho otázek?  

Navštěvoval (a) jesle, mateřskou školu?  

Vykazoval (a) překvapující projevy myšlení (úsudku)?  

 

Chování rodičů  

Čtou nebo četli dítěti hodně pohádek?   

Navštěvují s dítětem kulturní akce (muzea, knihovny…)?   

Jsou ve výchově dítěte hyperprotektivní?   

Zadávají nebo zadávali dítěti doma školní práci?   

Jsou náročnými rodiči?  

 

Průběh školní docházky  

Vstup do mateřské školy ve 3 letech?  

Naučil (a) se číst před vstupem do 1. ročníku?   

Naučil (a) se číst v 1. třídě?   

Zvládl (a) aţ v 1. ročníku?  

Přeskočil (a) 1. třídu?  

 

Přeskočil (a) další třídu 1. stupně?   

Změnil (a) školu?   

 

Chování ve třídě (individuální chování)   

Je neklidný (á), ruší třídu?   

Je velmi aktivní?  

Snaţí se odlišit od druhých, upozornit na sebe?  

 

Chybí mu (jí) zralost?   
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Chce stále odpovídat dřív neţ ostatní (jako první)?   

Je osamocený (á), izolovaný (á), uzavřený (á), má málo nebo 

ţádné přátelé?  

 

Nedostatek projevŧ samostatnosti?   

Má problémy v tělesných činnostech?   

Málo se snaţí?   

Má výbornou paměť?  

Ve třídě se nudí?   

Je apatický (á), chybí mu (jí) motivace?   

Je agresivní?   

Staví se proti autoritě?   

Odmítá chodit do školy nebo do ní chodí s odporem?   

Ve škole si nehraje?   

Nemá rád (a) vypracovávání snadných úkolŧ?   

Má velmi bohatý slovník?   

 

Sociální chování  

Má těţkosti s adaptací ve skupině a ve třídě?   

Má dobré vztahy s druhými, je dobře adaptovaný (á)?   

Je uzavřený (á), má potíţe s komunikací?   

Je dobře socializovaný (á), má hodně kamarádŧ?   

Chová se jako vŧdce?   

 

Školní práce   

Měl dobré výsledky v MŠ?   

Má problémy se psaním?  

Je velmi pomalý (á) v psaní?  

Má dobré školní výsledky na prvním stupni?  

Je výborný (á) v pravopise?  

Nepostupuje systematicky?   

Špatně si vede sešity?   

Nepřipravuje se na hodiny?   

Liší se od ostatních logickým myšlením (usuzování, matematika)?   

Odmítá přijmout zadaná východiska (v úkolech)?   

Projevuje se u něho (ní) rapidní pokles zájmu, kdyţ přijde do nové 

třídy?  

 

Vede si špatně v samostatné práci?   

Pracuje s pomocí dospělého?   

Má dobré tělesné schopnosti?   

Udává výsledky řešení problémŧ, aniţ by byl (a) schopen 

(schopna) vysvětlit, jak k nim došel?  

 

 

Charakter, chování mimo školu   

Je neklidný (á)?  

Nemá přátele?  

 

S ostatními dětmi se nudí?  
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Je nešikovný (á)?  

Je snílek, „má hlavu v oblacích“, „je mimo“, „jako z jiné 

planety“? 

 

Snadno hledá pro své chování zpětná zdŧvodnění a obrací situaci?  

Je nekonformní?  

Je přecitlivělý (á)?  

Je silná osobnost?  

Velmi brzy se uměl (a) prosadit?  

Je zvýšeně unavitelný (á)?  

Je povrchní, málo vytrvalý (á)?  

Je extrémně pomalý (á)?  

Je citlivý (á) na hudbu?  

Vymýšlí si imaginárního přítele (zvíře, bratr nebo sestra, přítel 

atd.)?  

 

Je nezávislý (á)?  

Je náladový (á)?   

Má smysl pro humor?  

Má velkou schopnost imaginace?  

Ztrácí mnoho času při jednoduchých činnostech (oblékání apod.)?  

Enuréza, enkopréza?   

Mívá úzkostně sny, noční mŧry?  

Vyhledává společnost starších dětí?  

Má problémy s chováním?  

Je sledován (a) psychologem?  

Odmítá mluvit o škole?  

Je schopný (á) osvojit si znalosti vlastními silami?  

Je perfekcionistický (á)?  

Nadchne se pro určitá témata, která studuje do hloubky?  

Projevuje se u něho (u ní) opoţdění citového vývoje?  

Trpí psychosomatickými nemocemi, nervovými tiky?  

Je depresivní?  

Je zvědavý, touţící po vědění?  

Vykazuje velkou schopnost soustředění pozornosti?  

Je schopný (á) sledovat konverzaci, aniţ by budil (a) dojem, ţe 

poslouchá a potom se nečekaně zapojit? 

 

Má rád (a) rozhovory s dospělými?  

Vzbuzuje více neţ ostatní děti zájem druhých nebo odmítnutí?  

 

Oblasti zájmů   

Má zájem o slovníky a encyklopedie?  

Má zájem o knihy obecně?  

Zabývá se smrtí?  

Zajímá se o prehistorii?  

Zajímá se o hvězdy, planety?  

Má rád (a) skládačky?  

Má zájem o komplikované hry, strategické hry?  
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Příloha č. 2 

Dotazník 

Dobrý den, jmenuji se Kateřina Pokorná a jsem studentkou Pedf UK Praha. 

Chtěla bych Vás poţádat o vyplnění následujících několika otázek, které se týkají 

Vašeho vztahu ke škole, k profesorŧm a ke vzdělávání. Dotazník je anonymní a 

informace, které v něm uvedete, budou slouţit pouze pro účely vypracování mé 

diplomové práce. 

1. Jsem muţ / ţena  

2. Ročník studia……………   

3. Co očekáváte od školy, kterou nyní navštěvujete?…………………….………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

4. Podle čeho jste se rozhodoval/a pro školu, kterou nyní studujete? 

 a) podle místa bydliště 

 b) podle doporučení kamarádŧ a známých 

 c) podle studijních výsledkŧ jejích absolventŧ 

 d) podle referencí v médiích (TV, Internet,…) 

 e) podle doporučení učitelŧ ze ZŠ 

f) jiným zpŧsobem (prosím napište jakým): ........................................................... 

5. Myslíte si, ţe je důleţité, jakou konkrétní školu studujete? 

 a) ano, je to velmi dŧleţité 

 b) je to dŧleţité, ale nijak výrazně 

 c) nezáleţí na tom, z jaké školy budu mít maturitu 

 Svou odpověď prosím zdůvodněte: ..................................................................... 

6. Které části vyučovací hodiny Vám připadají nejpřínosnější? (označte nejvýše 3 

moţnosti) 

 a) výklad 

 b) skupinová práce 

 c) řešení problémŧ 

 d) tvorba projektŧ 

 e) procvičování a opakování učiva 

 f) samostatná práce 

 g) nic 

 Svou odpověď prosím zdŧvodněte: ……………………………………………. 

7. Nabízejí Vám učitelé moţnost osobní konzultace o problémech, které Vás 

zajímají? 

 a) ano 

 b) ne 

Pokud ano, jak často tuto moţnost vyuţíváte? 

a) více neţ jednou týdně 

b) jednou týdně 

c) jednou za měsíc 

d) méně neţ jednou za měsíc 

e) nikdy 
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8. Seřaďte uvedené vlastnosti učitele od těch NEJDŮLEŢÍTĚJŠÍCH po 

NEJMÉNĚ DŮLEŢITÉ. (nejdůleţitější – 10, nejméně důleţitá - 1) 

 ...... Odbornost a zájem se dále vzdělávat 

 ...... Vynikající zpŧsobilost se dále vzdělávat 

...... Demokratický a kooperativní přístup k výuce 

 ...... Široké zájmy 

 ...... Pouţívání pochval a projev uznání 

 ...... Flexibilita 

 ...... Spravedlnost a nestrannost 

 ...... Smysl pro humor 

 ...... Zájem o problémy druhých 

 ...... Příjemný osobní vzhled a chování 

9. Myslíte si, ţe máte ve škole moţnost rozvíjet veškeré své schopnosti a potenciál? 
 a) určitě ano 

 b) spíše ano 

 c) nevím 

 d) spíše ne 

 e) určitě ne 

 Svou odpověď prosím zdůvodněte …………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………. 

10. Myslíte si, ţe jste nadaný/á? ……………………………………………………… 

  Na základě čeho tak soudíte? V jakém směru?……………..……………..…… 

………………………………………………………………………………….. 

11. Jakým způsobem se připravujete do školy? 

 a) vţdy sám 

 b) převáţně sám, někdy ale vyhledám pomoc spoluţákŧ 

c) často vyhledávám pomoc spoluţákŧ 

d) s přípravou do školy mi pomáhají jiní lidé, prosím napište kdo …………….. 

…………………………………………………………………………………... 

 Jak dlouho Vám příprava do školy v průměru denně trvá? 

 a) více neţ pět hodin 

 b) 5 - 3 hodiny 

 c) 3 - 1 hodinu 

 d) méně neţ jednu hodinu 

 e) do školy se nepřipravuji 

Děkuji Vám za Váš čas a 

přeji hodně studijních úspěchŧ 

 


