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Abstrakt 

 Cílem teoretické části práce je zjistit, jak je v odborné literatuře pojednán fakt 

předčasného nástupu dítěte do školy. Tyto literární nálezy jsou konfrontovány s daty 

v empirické části práce, které byly získány na základě rozhovorů s dětmi, rodiči a učitelkami 

mající s předčasným vstupem do školy zkušenost. Rozhovory byly realizovány se dvěma 

rodinami. Zjistili jsme, ţe v obou případech byl hlavním důvodem vstupu zájem o četbu a 

čtení dítěte a obavy rodičů z nudy dítěte ve škole. Z rozhovorů také vyplynulo, ţe tato volba 

je přísně individuální a vyţaduje komplexní posouzení řady aspektů.  

 

 

Abstract 

The aim of the theoretical part is to find out, how the literature deals with the fact of 

under six years old children entering school. The literature findings are confronted  with the 

empirical dates, which were obtained from interviews with children, parents and teachers 

having experience with the early school entering. Interviews were made with two families. 

We found that in both cases, the main reason for the early entry was the interest of children in 

reading. Parents were also worried that the chidren would be bored at school.. The interviews 

also showed that this choice is strictly individual and requires a comprehensive assessment of 

many aspects. 
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Úvod 

 

 Tématem práce je vstup nešestiletého dítěte do školy. Rozumí se tím, dítě mladší šesti 

let. Od r. 2009 je moţné, aby dítě, které nedosáhlo šesti let, mohlo nastoupit do školy. Jedná 

se především o děti kognitivně akcelerované. Zákonem, který toto umoţňuje, se přehodnotila 

předchozí situace a umoţnilo se tak dětem, které jsou kognitivně akcelerované jít do školy 

dříve a tím naplnit jejich potřebu učit se novým věcem a předcházet tak pocitům nudy a 

zklamání ze školně vzdělávacího procesu. Tato nová situace otevírá nové moţnosti pro tyto 

děti a je zajímavé tuto oblast prozkoumat. 

 Práce je rozdělena na dvě části. V první je věnovaná pozornost zejména vstupu dítěte 

do školy a moţným problémům, které tento vstup se sebou přináší. Dále se věnuje rodině 

kognitivně akcelerovaného dítěte a dvojímu stanovisku ke vstupu nešestiletého dítěte do 

školy. V druhé části se práce věnuje empirickému výzkumu. Konkrétně se zabývá analýzou 

nasnímaných rozhovorů. Tyto rozhovory probíhaly u dvou rodin. S dětmi, jejich rodiči a 

učiteli. Cílem této části práce je na základě osobních zkušeností rodin, co nejvíce ozřejmit 

situaci vstupu nešestiletého dítěte do školy. Dále zjistit důvody předčasného vstupu. 

Zmapování moţných problémů, které tato nová situace dítěti a jeho rodině přináší. Pomocí 

odborné literatury bychom rádi ověřili některá  vytyčená stanoviska. Například 

předpokládáme, ţe důvodem předčasného vstupu do školy bývá často akcelerovaná dovednost 

čtení, počítání. Dále předpokládáme, ţe velikým problémem je sociální a emocionální 

vývojová nevyrovnanost dítěte.  

 Práce by měla nejvíce slouţit k propojení odborných znalostí z výzkumů a odborných 

publikací s osobními zkušenostmi rodin. Na základě osobních výpovědí respondentů 

ilustrovat moţné problémy, které se pojí s tímto tématem a pomocí literatury je odborně 

zhodnotit.  
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I. Vstup nešestiletého dítěte do školy 

 

 Vstup nešestiletého dítěte do školy je náročnou situací, jak pro rodiče, tak pro dítě, ale 

také pro pedagogy. Pokud jsou rodiče přesvědčeni, ţe by jejich dítě mělo nastoupit do školy 

dříve, neţ v šesti letech, musí podstoupit pedagogicko-psychologické vyšetření, které vstup 

do školy doporučí. Pokud je nástup do školy doporučen pedagogicko-psychologickou 

poradnou a dítěti bude šest let od září do prosince příslušného školního roku, můţe být přijato 

do školy. Pokud dítěti bude šest let v období od ledna do června příslušného školního roku, 

musí mít zákonný zástupce ještě doporučení od dětského lékaře. Tyto podmínky jsou uvedeny 

v zákoně č. 49/2009 Sb., který novelizuje zákon č. 561/2004 Sb. 

 Takové nešestileté dítě, které vstupuje do školy je většinou vysoce kognitivně 

akcelerované. Znamená to, ţe je kognitivně napřed, neţ je většina jeho stejně starých 

vrstevníků. Důvodem vstupu do školy je tedy akcelerovaný kognitivní vývoj. S tím se však 

můţe pojit i to, ţe dítě je v jiných oblastech méně vyvinuté a tím dochází k vývojové 

nevyrovnanosti. O tomto tématu se zmíním v pozdějších odstavcích podrobněji. Vývojová 

nevyrovnanost můţe přinášet těmto dětem mnohé problémy ve školním prostředí a ve 

vyučování.  

 Kdyţ nešestileté dítě vstupuje do školy, stejně tak jako v některých případech i ostatní 

děti, prochází při zápisu do školy testy školní zralosti. I o tomto tématu bych se ráda zmínila 

v  bakalářské práci. Povaţuji to za velmi důleţité k pochopení celé problematiky.  

 V následující kapitole se budu věnovat tématu školní zralosti a vývojovou úrovní 

dítěte, které vstupuje do školy dříve, neţ mu bude šest let. Je důleţité tyto dvě oblasti dát do 

souvislosti, abychom lépe pochopili souvztaţnost školní zralosti a případných problémů ve 

škole. Téma školní zralosti úzce souvisí i s tématem vývojové nevyrovnanosti těchto dětí. Obě 

tyto problematiky osvětlím v následujících kapitolách.  
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II. Školní připravenost a vstup nešestiletého dítěte do školy 

 

 V novějších publikacích můţeme často nalézt tvrzení, ţe termín školní zralost je 

nepřesný (Bednářová, Šmardová 2010). Pouţíval se dříve a pokládal za nejdůleţitější proces 

zrání nervové soustavy a skrze to, pojem definoval. Na procesu zrání nervové soustavy záleţí 

to, zda bude dítě do školy moci chodit, či bude o rok prodlouţena jeho docházka do mateřské 

školy. Odborníci termín školní zralost přehodnotili a nyní pouţívají termín školní 

připravenost, či školní dovednost. Zdá se, ţe tento termín je výstiţnější pro danou oblast 

problematiky a to především tím, ţe se odklání od tradičního medicínského pohledu (protoţe 

nejen biologické předpoklady jsou důleţité pro vstup do školy) a přihlíţí více 

k psychologickým aspektům, jak o tom píší například Šmardová a Bednářová (2010).  

 Starší definice s pouţitím výrazu zralosti: „Školní zralostí rozumíme, takovou fyzickou 

a psychickou připravenost dítěte na školu, která mu umožňuje optimální zapojení do 

vyučovacího procesu, bez nebezpečí, ohrožení fyzického a duševního zdraví při školní 

zátěži. Je výsledkem biologického procesu, zrání nervového systému a celé 

dosavadní zkušenosti jedince.“ ( Dittrich, 1992, s. 19). 

 Novější definice: „Školní připravenost je dosažení takového stupně vývoje (v oblasti 

fyzické, mentální, emocionálně – sociální), aby se dítě bylo schopno bez obtíží 

účastnit výchovně – vzdělávacího procesu, nebo alespoň bez velkých obtíží, s radostí a 

dychtivostí.“ ( Šmardová, Bednářová, 2010, s. 2).  

• „Školní zralost/připravenost ( způsobilost vstoupit do školy) můžeme pojímat jako 

výslednici charakteristik dítěte, přání a očekávání rodičů, kvality působení mateřské 

školy a charakteristik a požadavků školy.“ (Mertin 2003 in Mertin, Gillernová, 2003, 

s. 220). 

Oblasti, které se posuzují v oblasti školní připravenosti, školních dovedností, jsou: 

•  1) tělesný (somatický vývoj)  

•  2) úroveň kognitivních funkcí 

•  3) práceschopnost 

•  4) emocionálně- sociální oblast 

Oblast kognitivních funkcí se můţe dále dělit na další dílčí funkce. Například autoři 

Bednářová, Šmardová (2010) zahrnují do kognitivní oblasti tyto schopnosti:  
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Vizuomotoriku a grafomotoriku, řeč, sluchové vnímání, zrakové vnímání, vnímání 

prostoru, vnímání času, základní matematické představy.  

Oproti tomu autoři Pupalla a Kolláriková (2001), zahrnují do kognitivní oblasti tyto 

schopnosti: myšlení, vnímání, pozornost, představivost, paměť.  

Rozdíl mezi autory je patrný. Je otázkou proč autorky Bednářová, Šmardová zvolily tento 

výčet kognitivních funkcí. Zdá se, ţe jejich výčet více koreluje se smyslovým vnímáním, neţ 

s dalšími kognitivními funkcemi. Je pravda, ţe percepce, řeč a představy jsou ke 

kognitivnímu zpracování velmi důleţité, ale autoři Pupalla a Kolláriková tuto oblast definují 

přesněji. Zahrnují do ní více kognitivní procesy, neţ samotnou percepci, tedy jen jeden 

kognitivní proces. 

 

Ad 1) V oblasti tělesné zdatnosti se posuzují parametry růstové. Jak je dítě veliké a kolik 

váţí. Tyto údaje jsou velice důleţité pro školní docházku, protoţe pokud dítě nebude zdatné a 

zdravé, můţe často chybět a jeho socializace do kolektivu bude velice sloţitá. Dále se 

posuzuje vymezení laterality. Vývoj chrupu, zdali mléčné zuby nahrazují zuby dospělé. Vývoj 

CNS. Dalším ukazatelem tělesné zralosti můţe být dosaţení a zvládnutí Filipínské míry. Tato 

míra se posuzuje tak, ţe dítě je schopné se dotknout rukou ucha na opačné straně těla, tento 

dotyk probíhá přes hlavu.  

„S proměnou tělesné stavby úzce souvisí změny v ovládání těla. Celkově špatně 

koordinované a neekonomické pohyby malého dítěte se začínají kolem šesti let zřetelně měnit. 

Dítě lépe šetří silami, je schopnější i drobných a přesnějších pohybů (nezbytných při psaní), 

lépe koordinuje i volní pohyby. Také jeho mimika se stává koordinovanější.“ (Langmeier, 

Krejčířová, 1998, s.  110–111) 

V oblasti fyzické zdatnosti dítě, které je ještě nešestileté, můţe mít veliké obtíţe. Jeho 

fyzický vývoj odpovídá vývoji dětí, které jsou mladší, neţ bude většina jeho budoucích 

spoluţáků ve třídě. Znamená to tedy, ţe můţe být menší, neţ jeho budoucí spoluţáci. To 

můţe mít za následek, ţe se bude cítit malé, nedostatečné, ţe můţe začít docházet k posměchu 

od spoluţáků. V hodinách tělocviku nebude dosahovat takových výsledků jako jeho 

spoluţáci, protoţe jeho fyzický vývoj se nebude rovnat fyzickému vývoji jeho spoluţáků. 

Nebude splňovat Filipínskou míru. Klíčová otázka zde je, zda dítě, které zcela nesplňuje 

parametry tělesné zdatnosti, ale překračuje poţadované parametry v jiné oblasti (kognitivní), 

můţe vstoupit do školy a za jakých podmínek. Např.: Laznibatová (2007) k tomu říká: 

„Kdybychom s mnohými nadanými dětmi čekali až do té doby, kdy budou splňovat kritéria 

zejména emocionální, tělesné a sociální zralosti, mnohokrát by to trvalo až do desátého roku. 
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Nadané dítě se často posuzuje podle svých nedostatků a ne podle toho co umí, třeba to, že je 

kognitivně daleko více vyspělé, než jeho vrstevníci o dva, tři, čtyři roky. A kdyby takové dítě 

zůstalo ve školce déle, stalo by se velmi problémovým pro učitelku, spolužáky, ale nejvíce by 

to ublížilo jemu samotnému.“ (Laznibatová 2007, s. 235–236). 

 Velkým problémem, který se pojí s fyzickým vývojem nešestiletého dítěte, je navíc 

vývoj hrubé a jemné motoriky. Vývoj jemné motoriky je ve srovnání s jeho budoucími 

spoluţáky ve velkém nepoměru. Děti, kterým je pět let, mají daleko méně vyvinutou jemnou 

motoriku neţ děti, kterým je šest. Za rok se vývoj jemné motoriky velmi změní a připraví se 

na nácvik písma. Proto děti, které vstoupily do školy dříve, neţ jim bylo šest let, mohou mít 

problémy s nácvikem písma. O tomto problému se později zmíním podrobněji. 

 

Ad. 2) V oblasti kognitivních funkcí se posuzuje velmi mnoho parametrů. Autorky 

Bednářová, Šmardová (2010) ve své publikaci Školní zralost uvádějí mnoho podbodů a jejich 

diagnostiku. Některými podbody jsou například: řeč, sluchové vnímání, zrakové vnímání, atd. 

Je zbytečné tyto podbody vyjmenovávat a popisovat, jak se který diagnostikuje a pomocí 

čeho. K podrobnějšímu studiu odkazuji na jejich publikaci, která je uvedená v seznamu 

pouţité literatury. 

Oproti autorkám Bednářové a Šmardové, autoři Pupalla a Kolláriková (2001) uvádějí 

v oblasti kognitivní zralosti tyto podbody: myšlení, vnímání, pozornost, představivost, 

paměť.  

Mezi vstupem nešestiletého ţáka do školy a posuzováním kognitivní zralosti, 

připravenosti můţeme nalézt velmi úzkou souvislost. Vyspělý kognitivní vývoj můţe být, a 

z pravidla to tak bývá, prvním impulzem pro rodiče, proč dát své dítě o rok dříve do školy. 

Takové dítě je velmi kognitivně akcelerováno a vyvinuto. Jeho kognitivní schopnosti 

přesahují schopnosti stejně starých vrstevníků. Zpravidla dochází k tomu, ţe se dítě naučí 

velmi brzy číst. Podle výzkumu Z. Matějčka (1979) se dítě aktivně zajímá o určitá písmenka, 

ale nedokáţe je ještě, v nízkém věku, spojit dohromady a vytvořit z nich slovo. K tomu 

dochází aţ později (Hříbková 2003, in Mertin, Gillernová, 2003, s. 150-151). Tento fakt se 

vysvětluje situací vývoje centrální nervové soustavy, konkrétně vývojem součinnosti obou 

hemisfér. Ke spojení písmen a jednotlivých hlásek dochází v pravé hemisféře, která 

zpracovává informace globální povahy, děti čtou jednotlivá písmena s největší 

pravděpodobností právě globálně. Spojení jednotlivých hlásek se zpracovává v levé 

hemisféře. Tudíţ ke spojování písmen do slabik a slov dochází pomocí spolupráce obou 

hemisfér a tento proces musí nejdříve nervově dozrát. Proto se u dětí objevuje asi půlroční 
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„pauza“ mezi čtením jednotlivých písmen a spojováním do slov. U nadaných dětí, časných 

čtenářů, je to výrazně kratší doba. V této „pauze“ dochází k vyvinutí moţnosti spolupráce 

obou hemisfér.  

 Takto raný zájem o četbu umoţňuje dítěti dozvědět se daleko více o vnějším světě, neţ 

dětem stejně starým, které neumějí číst. Z tohoto důvodu bývá dítě velmi napřed v oblasti 

vědomostní, a proto také můţe po nástupu do školy docházet k nudě a k deziluzi o školy.  

Dítě, které je kognitivně akcelerováno, můţeme poznat podle určitých charakteristik, 

chování a projevů. Samozřejmě tyto charakteristiky nejsou u všech stejné. Kaţdé dítě je 

individuální a prochází jedinečným vývojem, proto je některé můţe mít a některé nikoliv. 

Mezi typické kognitivní charakteristiky a projevy nešestiletého dítěte kognitivně 

akcelerovaného patří: 

 

•  rychlá schopnost učit se a poznávat nové 

•  vynikající paměť 

• vysoká tvořivost 

•  zvídavost 

•  smysl pro spravedlnost a fair play 

• zájem o limitní hraniční problémy 

• fantazie a imaginace 

• citlivost na existenci problémů 

 

V publikacích E. Machů (2006), L. Hříbkové (2009) a Laznibatové (2007) bychom 

mohli nalézt mnoho dalších charakteristik. Odkazuji tímto na literaturu uvedenou v seznamu 

pouţité literatury pro tuto práci.  
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Ad. 3) a 4) Sociální dovednosti.  Jedná se především o dovednosti projevující se 

v mezilidských vztazích. Vlastnosti potřebné pro úspěšnou sociální adaptaci dítě získává 

z primárního prostředí, a to z rodiny. Mezi dovednosti v sociální a emoční oblasti zahrnují 

autorky Bednářová, Šmardová (2010) tyto: 

• Komunikace  

• Přiměřené reagování na nové situace 

• Adaptování se na nové prostředí 

• Porozumění vlastním pocitům a sebeovládání 

• Porozumění emocím a chování druhých lidí 

• Přiměřené sebepojetí, sebehodnocení a sebedůvěra 

• Schopnost pracovat s ostatními, spolupracovat  

 (in tabulka, Bednářová, Šmardová, 2010, s. 51). 

 

Naše sociální dovednosti určují pocity z kolektivu a determinují naše pocity 

spokojenosti v tomto prostředí. Dítě, které vstupuje do školy, by mělo být v této oblasti 

vyzrálé, aby se dobře socializovalo do třídního kolektivu a zároveň bylo spokojené a 

nedocházelo k problémům.  

Dítě, které vstupuje do školy jako nešestileté, můţe být v této oblasti méně vyvinuté 

neţ děti ostatní. Přesněji řečeno, v jeho sociálním vývoji lze identifikovat určité zvláštnosti. 

Pokud vezmeme v potaz, ţe dítě, které vstoupilo do školy dříve neţ mu bylo šest z důvodu 

kognitivní akcelerace, bude pravděpodobně vyhledávat osoby, které mu budou rozumět, které 

se budou zabývat podobnými problémy jako on. Ve třídě, kde jsou ţáci, kteří se teprve učí číst 

a psát (a on uţ to umí) se můţe cítit osamělý, nepochopený. Proto vyhledává osoby, se 

kterými by si rozuměl lépe, často to jsou starší děti nebo dospělí. Můţe se stát, ţe si pocit 

sounáleţitosti se skupinou nevytváří, nebo se vytváří mnohem pomaleji neţ u ostatních ţáků. 

Tyto děti také mohou být sociálně a emočně méně vyspělé oproti spoluţákům a mít sklony 

k individualismu nebo naopak k vedení a k organizování ostatních. To můţe být také 

problémem nejen pro učitele. Ostatní ţáci ho mohou také povaţovat za „šprta“, či mu mohou 

velmi závidět a můţe to být začátek jeho pozdější sociální izolace.  

Tato oblast můţe být pro dítě, které jde do první třídy dříve, zdrojem budoucích 

problémů.  
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2.1 Diagnostika školní připravenosti 

 

 Diagnostika školní připravenosti má v České republice dlouholetou tradici. Metody 

zkoušek školní připravenosti jsou u nás uţ plně standardizovány a validizovány, vzhledem 

k dlouholetým výzkumům. Jedná se např. o výzkumy Jiráska (1992) a Matějčka (1974).  

 Povaţuji za důleţité zmínit diagnostiku školní připravenosti a tuto problematiku dát do 

souvislosti s diagnostikou nešestiletého dítěte. Tato diagnostika má svá specifika. Jednak tím, 

(zmínka je uţ rovněţ na začátku mé práce), ţe kromě klasického zápisu, děti musí absolvovat 

pedagogicko-psychologické vyšetření a v případě, ţe dítěti bude šest let aţ v následujícím 

roce, lékařské vyšetření. Tím můţe dojít u klasického zápisu k několika problémům.  

 Problémem můţe být např. vývojová nezralost ve fyzické oblasti. Níţe je popsán 

orientační test školní zralosti, ve kterém můţe mít nešestileté dítě problémy, i kdyţ je 

kognitivně velmi vyspělé.  

 Orientační test školní zralosti ( Jiráskova verze Kernova testu) 1992 

Tento test se zaměřuje zejména na jemnou motoriku a na senzomotorickou koordinaci. 

Z tohoto důvodu můţe mít nešestileté dítě problémy se splněním poţadavků. Jedná se o tyto 

úkoly: 

.    1- nakreslit muţskou postavu 

    2- napodobit psací písmo 

    3- obkreslit skupinu teček  

U školně zralých dětí má muţská postava poznatelné končetiny a obsahuje jednotlivé 

detaily, jako jsou vlasy, ústa, obočí atd. U nešestiletého dítěte tento úkol nedělá velké potíţe. 

Kresba nešestiletého dítěte a šestiletého se tímto výrazně neliší.  

Dále napodobenina písma by měla být čitelná. Tento úkol by mohl nešestiletému dítěti 

dělat velké potíţe. Jeho vývojový stupeň jemné motoriky mu nedovoluje precizní a detailní 

pohyb, pro vytvoření napodobeniny písma. Tato nedostatečně vyvinutá jemná motorika 

zapříčiňuje pozdější problémy s písmem.  

Nakonec má nakreslit skupinu teček v takovém rozmístění jako jsou na předloze. U tohoto 

úkolu by mohl nastat stejný problém jako u napodobování psacího písma. Dítě skupinu teček 

dobře vidí, ale jeho motorická koordinace nedovolí tuto skupinu obkreslit na papír v takovém 

uskupení, v jakém ji vidí.  

 Úkoly „napodobení písma“ a „obkreslení teček“ reprezentují v testu úkol v pravém 

slova smyslu. Dítě v nich musí vyvinout úsilí, přimět se vůlí ke splnění instrukce v málo 
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přitažlivém úkolu a vydržet potřebnou dobu u této činnosti, což je důležitý předpoklad pro 

zapojení do školního vyučování.“ (Jirásek, 1992, s. 8) 

Děti, které do školy vstupují jako nešestileté, mohou mít určité problémy s koncentrací 

při úkolu, který pro ně není příliš zajímavý. Daly by přednost úkolu těţšímu, který by 

odpovídal jejich kognitivní úrovni. Proto při diagnostice nešestiletých dětí pomocí Kern-

Jiráskova testu můţe docházet k chybným interpretacím školní zralosti, připravenosti. 

Nedostatečný vývoj jemné motoriky se můţe zaměnit za nedostatečný kognitivní vývoj, i 

kdyţ to tak nemusí být. Proto je velmi důleţité při diagnostice nešestiletých dětí přistupovat 

s maximální obezřetností a pouţívat co nejvíce diagnostických metod včetně rozhovoru a 

pozorování při testování. 

I Laznibatová (2007) ve své publikaci píše, ţe děti, které jsou nadané, mohou mít problém 

s vývojem jemné motoriky. Tento vývoj se podepíše na vzhledu a úhlednosti písma. Ve své 

publikaci popisuje speciálně-vzdělávací přístup k nadaným ţákům. Tito ţáci mohou ve škole 

psát tiskacím písmem. Ke kaţdému ţáku se přistupuje individuálně a umoţňuje se mu psát 

takovým písmem, které mu vyhovuje do té doby, neţ vývoj dovolí rozvoj psacího písma.  

„ Na základě našeho zkoumání vývojových zvláštností nadaných dětí se jednoznačně 

potvrdilo, že je nejvhodnější, aby v hodinách ve škole psaly tiskacím písmem, které je vlastně 

jen spojování rovných čar do určitých tvarů ( M,Z,F,K,L….), a ne náročným psaním 

s vlnovkami a obloučky.“ (Laznibatová, 2007, s. 299).  

Dalšími testy, které mohou být použité při diagnostice v pedagogicko – 

psychologických poradnách, jsou:  

 Edfeldtův Reverzní test. U tohoto testu jsou dětem předloţeny vţdy dvojice obrázků, 

které se liší detaily nebo uspořádáním. Dítě má za úkol jednotlivé rozdíly pojmenovat. Test 

sleduje zrakovou zralost a slovosled ve větě. 

U tohoto druhu testu můţe nastat u nešestiletého ţáka podobný problém jako 

v předchozím testu. Tento úkol můţe být pro něj příliš nezajímavý a on ho můţe bojkotovat, 

vyšetřující se pak můţe domnívat, ţe se jedná o školně nezralé dítě.   

 Můţe se objevit i jiný problém s tímto typem testu školní zralosti z důvodu tzv. „dvojí 

výjimečnosti“, jak o tom píše např. Portešová (2009). Jedná se o souběţný výskyt, nadání a 

specifických poruch učení. (V publikaci se konkrétně mluví o dyslexii, jako nejvíce 

vyskytované formě SPÚ). Tyto děti mohou být kognitivně velmi nadané, ale zároveň mají 

velký deficit ve zpracovávání informací v důsledku dané poruchy. Jsou identifikované, buďto 

jako nadané, nebo se specifickými poruchami učení. Kdyţ hovoříme o nadaném dítěti, máme 
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nejčastěji na mysli výjimečné studijní, akademické znalosti a dovednosti. Pedagogičtí 

pracovníci nejsou obeznámeni s problematikou dvojí výjimečnosti, proto můţe nastat veliký 

problém v identifikaci takového dítěte a následně i ve volbě špatného vzdělávacího přístupu.  

 Ve vztahu k Edfeldtovu reverznímu testu můţe nastat situace, ţe  diagnostika školní 

připravenosti dítěte s dvojí výjimečností bude nepřesná, dokonce by se dalo říci zkreslující. 

Energie tak může být vložena do nápravy SPÚ a zapomene se na podporu rozvoje 

nadání dítěte. 

 Test obkreslování od Zdeňka Matějčka a Marie Vágnerové. 

V tomto testu jsou dětem předkládány různé obrazce a geometrické tvary, které se stávají 

sloţitějšími a náročnějšími. Děti mají za úkol tyto tvary napodobit. Test se zaměřuje na 

posouzení grafomotoriky, senzomotorické koordinace a pozornosti. Dítě pracuje 

s předlohou, kterou má stále k dispozici, tudíţ se vylučuje vliv paměti a představivosti. 

Nešestileté dítě můţe mít problémy s přesnou graficky realizovanou kopií viděného 

obrazce. Test je poměrně časově náročný a u dítěte můţe docházet ke klesání pozornosti. 

Důleţitou diagnostikou vzhledem ke vstupu nešestiletých dětí do základní školy je 

diagnostika školní zralosti v pedagogicko-psychologických poradnách, která se provádí na 

základě testů inteligence a dalších testů. Mezi nejznámější a nejpouţívanější testy inteligence 

patří: 

•  Wechslerovy testy inteligence (Wechsler – Bellevue WISC III.) 

•  Standford – Binetova zkouška 

Dalšími testy, které se v pedagogicko-psychologické poradně mohou v souvislosti s nástupem 

do školy pouţívat, jsou: 

 Vyšetření smyslových funkcí 

 Lateralita – test Z. Matějčka (1972). 

 Vyšetření řeči – patlavost 

 Citová, emocionální zralost a koncentrace pozornosti na základě osobní a rodinné 

anamnézy a pozorování dítěte. 

 Torranceho test tvořivého myšlení 

 Guilford – Test alternativní vyuţití úloh 
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III. Problémy spojené se vstupem nešestiletého dítěte do školy 

 

 Jiţ v úvodu jsem se zmínila, ţe vstupem nešestiletého dítěte do školy mohou 

vzniknout určité problémy. Mezi tyto problémy můţeme zařadit dva hlavní okruhy, a to 

problémy týkající se vývojových nevyrovnaností dítěte a problémy vztahu rodičů ke 

vstupu nešestiletého dítěte do školy, jejich očekávání, přání a představy. V následujících 

kapitolách bych se ráda věnovala těmto dvěma oblastem.  

 

3.1 Vývojové nevyrovnanosti 

 

Dítě, které je v pěti letech natolik kognitivně vyspělé, ţe by mohlo nastoupit do školy, 

má svá určitá specifika. Těch si je třeba být vědomi, abychom mohli porozumět jeho chování 

a jeho vývoji. Dítě, které je kognitivně velmi vyvinuté, v jiných oblastech svého vývoje 

nemusí dosahovat srovnatelné vývojové úrovně. Dochází k disproporci mezi vývojem 

jednotlivých sloţek osobnosti a mluvíme pak o takzvané vývojové nevyrovnanosti.  

( Hříbková 2003, in Mertin, Gillernová, 2003, s. 152).  

 Tyto vývojové nevyrovnanosti bychom obecně mohli rozdělit do čtyř hlavních 

kategorií.  

 

Intelektově-psychomotorická nevyrovnanost 

 První z nich je intelektově-psychomotorická nevyrovnanost. Jedná se o 

nevyrovnanost mezi vývojem intelektu a grafomotorikou dítěte. Tuto problematiku jsem 

zmiňovala v předchozí kapitole o školní zralosti. Tato nevyrovnanost můţe přispět k chybné 

diagnostice školní zralosti dítěte a tím ovlivnit nástup dítěte do školy. Proto je velmi důleţité, 

abychom o této vývojové nevyrovnanosti věděli a brali na ni zřetel i u nešestiletého dítěte.  

 Kognitivní vývoj dítěte je před průměrným kognitivním vývojem jeho vrstevníků. 

Přesto, ţe je dítě takto kognitivně vyspělé, mohou nastat problémy zejména při nácviku 

psaní. Jeho vývoj jemné a hrubé motoriky odpovídá vývoji jeho vrstevníků (tedy dětem 

přibliţně pětiletým). To tedy znamená, ţe dítě nemusí být ve vývojovém skluzu v motorice 

oproti vrstevníkům, ale ve srovnání s jeho současnými spoluţáky ano. V důsledku problémů 

s jemnou motorikou můţe jít o problémy se psaním, o problémy s kreslením a ve výtvarné 

výchově. Dítě tím můţe být navíc frustrováno a škola ho můţe přestat bavit. Dítě dlouhou 

dobu nedokáţe napodobit písmenka tak, aby byla čitelná a jeho písmo neodpovídá normě. 

Dítě, kromě toho, ţe můţe psát neúhledně, potřebuje na psaní více času neţ ostatní děti. 
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V příloze č.6 str.103 se můţeme dočíst, ţe dítě můţe mít také problém s oblékáním 

v důsledku nedostatečného vývoje hrubé motoriky. Můţe být pomalé, ostatním dětem 

nestačit, a to samé můţeme aplikovat na hodiny tělocviku. Dítě nestačí ostatním spoluţákům, 

můţe být např. menšího vzrůstu a tím být v nevýhodě oproti ostatním dětem, můţe docházet 

k posměchu a v extrémních případech i k šikaně takového ,,odlišného dítěte“.  

 

Intelektově-emocionální nevyrovnanost 

Druhá oblast vývojové nevyrovnanosti je intelektově-emocionální nevyrovnanost. Jedná 

se o nevyrovnanost mezi vývojem intelektu a emocionálním vývojem. Tato problematika 

bývá označována za nejsloţitější, jedná se o problematiku, která  úzce souvisí s osobností 

dítěte. „Jedná se o emocionální nevyrovnanost, která se například projevuje přehnanými 

obavami ze tmy, samoty, vyžadováním neustálé přítomnosti matky neadekvátně věku.“ 

( Hříbková 2003, in Mertin, Gillernová, 2003, s. 152). Tyto dětí mohou být ve svých 

emocionálních projevech labilní. Jejich reakce na stresovou situaci mohou být přehnané. 

Neadekvátně se vyrovnávají se situacemi, které vnímají jako ohroţující.  

„ Jedinci s rozvinutým myšlením dokáží pochopit mnohé náročné situace, ale vzhledem ke 

své emocionálně sociální úrovni je nedokáží přiměřeně zvládnout“ ( Machů, 2006, s.20). 

Z těchto vět vyplývá, ţe dítě, které je mimořádně kognitivně vyspělé není schopno se 

s ohroţujícími situacemi vyrovnat. 

V důsledku emocionální nezralosti můţe u dítěte docházet k přecitlivělosti. Děti, které 

jdou do školy dříve, neţ jim bylo šest let, jsou velmi citlivé na svůj sebeobraz a kritiku jich 

samých. Mohou být přecitlivělí na okolní dění. Můţe docházet k tomu, ţe dítě se rozbrečí při 

velmi malém podnětu, z našeho pohledu zcela nepodstatném, ale pro něj je to podnět 

vyvolávající silnou emocionální reakci.  

Dalším emocionálním problémem můţe být velká vázanost na matku, která můţe překáţet 

jeho socializaci do třídního kolektivu. Můţe to být pro dítě velmi sloţitá situace. Cítí, ţe by 

mělo do školy chodit, ale zároveň není schopno se od rodiče odpoutat. V tomto případě velmi 

záleţí na matce, jaký k tomuto problému zaujme postoj.  

 Laznibatová ( 2007) mluví o zvýšené úzkostlivosti, anxiozitě nadaného dítěte a spolu 

se zvýšenou představivostí mohou být problémem při proţívání okolního dění. Dítě se obává 

např. smrti rodičů, válek, vybuchnutí plynu v domácnosti. Tato obava můţe přerůst v problém 

při usínání. Dítě (vlivem představivosti) nemůţe usnout, bojí se tmy, různých skutečností i 

představ. Problém se spaním můţe být dán také skutečností, ţe dítě nemá takovou potřebu 

spát, jako ostatní děti.  
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Kognitivně akcelerované dítě se např. rodičů velmi brzy ptá na konečnost ţivota, jak 

zemře a kdy zemře, a co bude následovat po smrti. Rodiče jsou těmito otázkami zaskočeni a 

nemusí se s nimi dokázat vyrovnat a tuto svou „neurčitost odpovědi“ předají svému dítěti. 

Dítě pak můţe být nejisté a úzkostné. Například Laznibatová, ve své publikaci Nadané dieťa 

uvádí, ţe dítě se často baví s dospělými o velmi sloţitých filosofických otázkách, například o 

bytí a současném světě, a to ve velmi nízkém věku (Laznibatová, 2007). Takové uvaţování je 

u dítěte velmi neobvyklé a například paní učitelky ve škole s touto problematikou mohou mít 

veliké problémy. Nevědí, jak se k takovým druhům otázek postavit.  

Předčasným vstupem do školy se zvýrazňuje tato intelektově – emocionální 

nevyrovnanost, a to např. tím, ţe se dítě můţe díky svému chování hůře začlenit do kolektivu 

a můţe začít docházet k problémům v socializaci. Ostatní spoluţáci nechápou jeho zvýšenou 

úzkostlivost, jeho reakce na situace a můţe docházet k posměchu. Intelektově – emocionálně 

nevyrovnané dítě proţívá docházku do školy daleko intenzivněji, neţ beţné děti a škola můţe 

být stresorem pro takové dítě. 

 

Intelektově-verbální nevyrovnanost 

Třetí oblastí vývojové nevyrovnanosti je oblast intelektově-verbální disproporce. 

„Znamená, že dítě nedovede adekvátně verbalizovat svá přání, myšlenky, způsoby řešení, 

které však jsou značně pokročilé oproti vrstevníkům“. ( Hříbková 2003, in Gillernová, Mertin, 

2003, s.152).  

 Můţe docházet k neporozumění tomu, co nám dítě chce sdělit. Dítě nedokáţe pro nás 

srozumitelně formulovat své způsoby řešení. Můţe docházet k tomu, ţe mu nerozumí jak 

vrstevníci, tak dospělí. Ve škole pak můţe dojít k chybné interpretaci této disproporce: řečová 

vada, pomalost aj. Dítě je schopné velmi přesně vyřešit náročný úkol způsobem, který je 

velmi originální a kreativní, ale nedokáţe k nápadu nic sdělit. Z toho důvodu učitel situaci 

můţe interpretovat tak, ţe dítě řešení někde opsalo. 

 

Intelektově-sociální nevyrovnanost 

Mezi čtvrtou oblast vývojové nevyrovnanosti bych zařadila kognitivně-sociální 

nevyrovnanost. Ta se však vztahuje spíše ke starším dětem. Konkrétně tato oblast není 

vymezena v ţádné z publikací, které jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury, ale jednotlivé 

dílčí komponenty, které bychom mohli zařadit do této oblasti, v publikacích nalezneme. 

Charakteristiky typu, ţe dítě je do jisté míry velkým individualistou (Laznibatová , 2007) 

(s velkým individualismem dítěte je spojeno to, ţe dítě nedokáţe spolupracovat s ostatními a 
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raději si najde své řešení), do skupiny se zařazuje velice sloţitě (Laznibatová, 2007)., se 

svými spoluţáky si nerozumí, nechápe jejich způsoby řešení a oni nechápou ty jeho 

(Hříbková, 2009). Vyhledává přítomnost starších žáků a dospělých (Machů, 2006). U 

těchto dětí můţeme nalézt velkou oblibu v četbě knih, většinu přestávky dítě stráví tak, ţe si 

čte v koutě třídy, proto ani nemůţe dojít k jeho úspěšnému začleněné do třídního kolektivu. 

Nemá také rádo autoritativní komunikaci a velmi se tomuto druhu komunikace brání. Setkává 

se tak s nepochopením a nedostatečným porozuměním od ostatních, protoţe můţe mít 

neobvyklé zájmy lišící se od vrstevníků. 

Předčasným nástupem do školy se mohou zvýrazňovat vývojové nevyrovnanosti 

dítěte. Jedná se o vývojovou nevyrovnanost mezi akcelerovaným intelektem a vývojem 

psychomotoriky, emocionality, verbálních dovedností a sociální oblastí. Tyto nevyrovnanosti 

mohou dítěti způsobit komplikace se zařazením do třídního kolektivu a do školy. Je důleţité, 

aby učitelé byli s touto problematikou obeznámeni a dokázali vyhodnotit, ţe v tom daném 

případě dítěte je problémem vývojová nevyrovnanost a vědět jak se správně k problému 

postavit, aby tím dítěti prospěli.  

 

3.2 Rodiče, jejich očekávání, představy a vstup nešestiletého dítěte do školy 

 

Na formování talentu, nadání dítěte se podílí mnoho faktorů. Kromě dispozic a 

schopností dítěte je to také prostředí, ve kterém se dítě pohybuje. Velký vliv na utváření 

nadání mají rodiče a jejich výchova a moţnosti, které dítěti k vývoji umoţní. Záleţí však také 

na celém rodinném prostředí včetně prarodičů a atmosféře, která v rodině panuje. 

 

Rodina nadaného dítěte 

Obecně by se mohlo říci, ţe rodina nadaného dítěte má také určitá svá specifika. 

Mnoho výzkumů tato specifika také potvrzují, např: výzkumy Pulvina a Luptona 1978, (podle 

Laznibatové 2001). Nadané dítě často vyrůstá v rodinách, kde mají rodiče vyšší vzdělání. Je 

to dáno hlavně tím, ţe rodiče mají hodnotu vzdělání na prvních místech svého hodnotového 

ţebříčku, a tu předávají výchovou svému dítěti. Dále je to tím, ţe dítěti umoţňují navštěvovat 

pečlivě vybrané školy, aby mu umoţnili kvalitní vzdělání. Velký vliv na formování talentu má 

to, zda rodina je rodina úplná, či neúplná. Odborníci ( podle Dočkala, 2005) se shodují na 

názoru, ţe velmi dobrý vliv nejen na rozvoj talentu, má rodina úplná, kde dítě má oba vzory 

pohlaví a můţe si tím pádem zdravě utvářet svou vlastní identitu. V dnešní době je velmi 

problematické, ţe mnoho rodin se rozvádí a dítě tím emočně velmi trpí. To se můţe podepsat 
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i na vývoji dítěte. Dalším pozitivním faktorem je, ţe dítě chodí do mateřské školy 

v přiměřeném věku. Nejvíce děti prospívaly, kdyţ chodily, před nástupem do školy rok dva 

do mateřské školky. Ty děti, které byly aţ do začátku školní docházky doma, tolik 

neprospívaly (Dočkal, 2005). Dalším vlivem na formování talentu můţe být počet dětí 

v rodině. Obecně platí pravidlo, ţe čím méně dětí tím více se jim věnuje pozornost a tím více 

můţe dítě rozvíjet svůj potenciál. Také to většinou jsou děti prvorozené ( Laznibatová 2001). 

Je to dáno tím, ţe prvorozenému dítěti je věnována větší pozornost a podvědomé vedení 

k intelektuálním činnostem. (podle Dočkal, 2005). 

 Pravděpodobně spíše neţ na struktuře rodiny záleţí na klimatu v rodině. Jak rodiče 

k nadání přistupují a jaké moţnosti vývoje nadání dítěti dávají. Jak bylo psáno výše, důleţité 

je, aby dítě vyrůstalo v úplné rodině. Neméně důleţité je také shoda obou rodičů ve 

výchovném přístupu k dítěti. Také je velmi důleţité jedno dítě neupřednostňovat před 

druhým, nesrovnávat, nedávat nadané dítě jako příklad ostatním sourozencům. V publikaci 

Zaměřeno na talenty, aneb talent má kaţdý od V. Dočkala (2005), můţeme nalézt seznam 

důleţitých bodů, které jsou pro rozvíjení nadání důleţitá: 

Zde uvádím některé z nich: 

 Přiměřená očekávání. 

 Úcta k dítěti, důvěra v jeho schopnosti. 

 Spolupráce rodiny se školou. 

 

Trojí přístup k nadání v rodině 

Nesmíme zapomínat, ţe kaţdé rodinné prostředí je individuální a jedinečné a ke 

svému dítěti přistupuje kaţdá rodina rozdílným způsobem. Přesto bychom mohli najít tři 

základní způsoby přístupu rodičů k intelektové akceleraci svého dítěte.  

První z nich reprezentují rodiče, kteří ve svém dítěti vidí malého génia a vkládají tak 

do něj nepřiměřená očekávání a naděje. Jsou velmi pyšní na nadání svého dítěte. 

S termínem nadání často operují a v souvislosti s tím poţadují i opakované vyšetření 

v pedagogicko-psychologické poradně. Chtějí dát dítě dříve do školy a vkládají do jeho 

schopností veliká očekávání. Takové dítě můţe vycítit tlak ze strany rodičů. V případě, ţe 

nároky nesplňuje, se cítí frustrované a můţe také docházet k velkému přetěţování dítěte. 

Takový rodič můţe pokládat za důleţitější výsledky ve škole neţ to, zda se dítě cítí šťastné. 

Tlak na výkon dítěte a pocit výlučnosti v souvislosti s označením „nadané dítě“ jsou pro tento 

přístup charakteristické. Ale také to mohou být rodiny, které s termínem nadání operují a 
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vkládají veliké úsilí na rozvoj nadání svého dítěte, taková rodina dítě přijímá, ţe je nadané a 

podporuje ho. Mezi obecné charakteristiky takovéto rodiny bychom mohli zařadit tyto: 

 většinou má zkušenost s nadaným jedincem v širší rodině 

 identifikuje nadání dítěte dříve prostřednictvím členů rodiny 

 je orientována na poznání a dobré vztahy v rodině 

 přijímá nadání dítěte a hodlá je rozvíjet 

 Rodiny, které operují s termínem nadání a dítě přijímají takové jaké je a zároveň 

jeho nadání chtějí podporovat a podporují ho, jsou pro dítě neprospěšnější. O dítě se zajímají, 

o jeho koníčky a přání. V odborných publikacích shánějí informace o výchově a podpoře 

vývoje dítěte. Nadání svého dítěte berou váţně a zodpovědně k němu přistupují. 

Druhým přístupem rodičů je, ţe si nepřejí, aby jejich dítě bylo označováno jako 

nadané.  Tito rodiče si přejí, aby jejich dítě vyrůstalo jako ostatní děti. Nepřejí si, aby bylo 

s dítětem jednáno jako s nadaným a v ţádném případě nechtějí vyhledávat školy se speciálním 

zaměřením pro nadané. Dítě  můţe cítit nedostatečnou podporu ze strany rodiny, zvláště pak 

ve srovnání se svými vrstevníky, popřípadě spoluţáky. Cítí a vnímá, ţe je určitým způsobem 

„chytřejší“ a mohou vznikat zbytečné pocity odlišnosti. Takové dítě můţe mít i pocit 

méněcennosti plynoucí s nedostatečné podpory jeho nadání. U tohoto typu rodiny můţe také 

nastat problém v komunikaci s pedagogem. Pedagog si ve škole všímá, ţe dítě nějakým 

způsobem vyniká, je nadané a např. chtějí jeho nadání více rozvíjet, ale to bohuţel bez 

spolupráce s rodinou není moţné.  

Třetím přístupem rodiny můţe být rodina bez vyhraněného vztahu k poznání. Tyto 

rodiny většinou nemají zkušenost s nadaným jedincem v širší rodině. Nedovedou takové dítě 

rozpoznat. To, ţe je jejich dítě nadané identifikují později, často prostřednictvím 

pedagogických a poradenských pracovníků. Taková rodina můţe být orientována více na 

úspěch a kariéru nebo preferuje „praktické" dovednosti. Často to můţe být rodina, která 

neprojevuje dostatečný zájem o dítě. Tato rodina paradoxně můţe být nejkomplikovanější, 

z důvodu nejasného, nevyhraněného postoje k nadání.  

 Každé rodinné prostředí je zcela individuální a musíme k němu i takto přistupovat. 

Rodinné prostředí je primárním prostředím, proto je pro dítě velmi důleţité, ale neméně 

důleţitý je i postoj veřejnosti k této problematice. V případě ţe se rodiče rozhodnou své dítě 

dát předčasně do školy mohou narazit na dvojí přístup veřejnosti, jak laické, tak především 

odborné ( lékaři, psychologové, pedagogové). Mohou se setkat buďto pozitivním přístupem, 

nebo negativním..  
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IV. Postoje ke vstupu nešestiletého dítěte do školy 

 

 V této oblasti můţeme obecně nalézt dva protichůdné přístupy odborníků k této 

problematice. Jeden vítá moţnost vstupu do školy dříve, neţ dítěti bude šest let, pokud na to 

kognitivně má a druhý akcentuje fakt, ţe dítě má nastoupit v takovém věku, jako ostatní děti. 

Je otázka aţ posledních let, kdy se touto problematikou více zabývá odborná veřejnost.  

 

4.1 „ Kladné postoje “ 

 

 V publikacích J. Laznibatové (2007), J. Fořtíkové (2007), E. Machů (2006), 

zaměřených na téma nadané děti, můţeme nalézt názor, ţe kognitivně akcelerované dítě by 

mělo nastoupit do školy co nejdříve. Podporu tohoto modelu můţeme nalézt také na 

webových stránkách, které se věnují tématu nadání, např. Centrum nadaní, Nadané dítě,  

 Tento model je podporován zejména proto, ţe dítě, které je rozumově akcelerované, 

by nemělo zůstávat o rok déle ve školce, kde by nedocházelo k rozvíjení jeho schopností. 

Vstup do školy je velice závaţná událost, je to rozhodující okamţik pro dítě a můţe ho 

ovlivnit na celý ţivot. Pokud dítě, které je kognitivně akcelerované necháme ve školce ještě o 

rok déle neţ naznačují jeho kognitivní schopnosti, dáváme tím moţnost vyvinutí nevhodného 

vztahu ke škole a ke vzdělávání obecně, protoţe v první třídě jiţ vše zvládá a nudí se. 

 Dalším argumentem, proč by dítě mělo vstoupit do školy dříve, je, ţe všechny děti, 

které chtějí navštěvovat školu, by měly tuto moţnost dostat. U kognitivně akcelerovaných dětí 

existuje chuť učit se novým věcem, velmi rychle chápou a neustále se doptávají. Je škoda 

takovému dítěti nedovolit navštěvovat školu z důvodu nedostatečného věku, i kdyţ by 

kognitivně školu zcela bez problémů zvládlo.  

 

4.2 „Negativní postoje“  

 

 V článku Mertina s názvem Vstup dětí mladších šesti let narozených mezi lednem a 

červnem do první třídy základni školy (2009), se můţeme dočíst, ţe Mertin je proti vstupu 

nešestiletých dětí do školy, a to hned z několika důvodů. Argumentuje tím, ţe dítě, které 

vstupuje do školního procesu dříve, neţ je mu šest let se srovnává s dětmi, kterým je o rok aţ 

dva více.  

Na začátku článku sám říká, ţe by nikdy nedoporučil vstup do školy dříve, ze samotné 

podstaty toho, ţe by dítě bylo kognitivně vyspělé. Pokud jeho rodiče však trvají na vstupu do 
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školy, doporučení napíše. Zastává názor, ţe rodiče mají odpovědnost za dítě a jen jim patří 

moţnost rozhodování nad jeho osudem. 

 Mertin velmi apeluje na školní instituce a rodiče, aby své rozhodnutí velmi poctivě 

zhodnotili, neţ dané dítě pošlou do školy. Zdůrazňuje, ţe ţádné dítě by nemělo být ve škole 

neúspěšné. A uţ vůbec ne na prvním stupni základní školy. Argument, ţe chybné rozhodnutí 

je jen v málo procentech nešestiletých dětí, vyvrací tím, ţe ţádné rozhodnutí by nemělo být 

chybné. Takové rozhodnutí uţ nelze vzít zpátky a dítě tím ovlivníme na celý ţivot.  

 Mertin nesouhlasí se vstupem nešestiletých dětí do základní školy a svými argumenty 

se snaţí rodiče přesvědčit, aby takové rozhodnutí nedělali.  

Můţeme nalézt několik důvodů, proč vyvrátit vstup nešestiletých dětí do školy.  

 Mezi prvními argumenty, proč by dítě nemělo nastupovat dříve do škol, můţeme 

nalézt argument snížené pozornosti. Nervová soustava nešestiletého dítěte není dostatečně 

vyvinuta, aby se se situací, která vyţaduje plnění monotónních úkolů a často bez moţnosti si 

odpočinout, mohla plně vyrovnat. Dítě také nemá dostatečně vyvinutou autoregulaci. 

Nedokáţe si samo přikázat plnění tohoto úkolu, který není pro něj příliš zábavným. Čím je 

dítě starší, tím je jeho autoregulace více vyvinuta a dítě má větší pravděpodobnost, ţe se s tím 

vyrovná.  

 V otázce školní zralosti nelze pokládat za nejdůleţitější nadprůměrnost kognitivních 

schopností, ale musí být brána v úvahu komplexnější diagnostika, Např.: sociální zralost, 

emocionální atd.. Pokud stačí nedostatek v jedné oblasti k označení školní nezralost, mělo by 

být nešestileté dítě nadprůměrné ve všech posuzovaných oblastech. V diagnostice 

nešestiletých dětí tomu tak nebývá. 

 Dalším negativním důsledkem vstupu nešestiletého dítěte do školy jsou jeho 

očekávané výsledky. Očekáváme velmi dobré výsledky ve škole a jeho dobré začlenění do 

kolektivu, jinak by vstup do školy nebyl doporučen. Toto očekávání můţe mít negativní 

dopad na vývoj dítěte. Přichází ze školy unavené a nemá čas na mimoškolní aktivity. Pokud je 

zátěţ dítěte dlouhodobá, můţe dojít k absolutnímu vyčerpání organismu a ohroţení zdraví 

dítěte.  

 Se vstupem do školy se také předpokládá, ţe dítě se dobře zapojí mezi vrstevníky. 

Jejich věkový rozdíl to však nedovoluje. Nešestileté dítě si se spoluţáky nerozumí, nechápe 

jejich humor atd. 
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4.3 Shrnutí 

 

 Na závěr této části bakalářské práce bych ráda zdůraznila, ţe vstup do školy nadaného 

(kognitivně akcelerovaného) dítěte není jednoduchou záleţitostí. Jedná se o velmi rozsáhlou a 

komplexní problematiku. Z předchozích řádků je patrné, ţe odborníci se neshodnou na tom, 

zda by nešestileté kognitivně akcelerované dítě mělo vstoupit do školy, či by mělo nastoupit 

aţ po dovršení šesti let věku. Oba názory jsou shodné v tom, ţe povaţují rozhodnutí o vstupu 

takového dítěte za náročné. Musí se přitom postupovat naprosto individuálně, protoţe  

jedinečné projevy dítěte a jejich komplexní posouzení včetně posouzení rodinného zázemí 

dítěte se stává jeho východiskem.  
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V. Empirická část 

 

Druhá část práce obsahuje empirický výzkum. Cílem výzkumu je zjistit stanoviska a 

argumenty pro vhodnost či nevhodnost vstupu nešestiletých dětí do školy a postřehy osob, 

kterých se tato situace bezprostředně týká (tj. dětí, které nastoupily dříve do školy, jejich 

rodičů a učitelů).  

 

Cíle a metody výzkumu 

 

Cílem výzkumu je zjistit, s jakými úskalími a skutečnostmi se setkávají rodiče, pokud 

jejich dítě vstoupí do školy jako nešestileté. K vstupu nešestiletých dětí se vztahuje více 

problémů. Úkolem výzkumu je ozřejmit tyto problémy a situace nejen na základě zkušenosti 

rodičů, ale také učitelek a samotného dítěte.  

Jedná se o kvalitativní výzkum. Hlavní metodou sběru dat byl rozhovor, který byl 

prováděn nejdříve s matkou, pak s dítětem a nakonec s  učitelkou třídní. Zvolila jsem tento 

typ metody vzhledem k malému počtu respondentů. Respondentů bylo dohromady šest. Dvě 

matky, dvě děti a dvě paní učitelky třídní. Podrobná charakteristika jednotlivých respondentů 

se nachází v následujících podkapitolách. Další metodou bylo pozorování respondentů 

v jejich přirozeném prostředí (rozumí se tím v jejich domově a v případě učitelek v jejich 

škole (třída, kabinet)). Nakonec byla provedena podrobná analýza sebraných dat.  

V následujících kapitolách budou analyzovány rozhovory, které byly natočeny 

v rodinách. Děti nastoupily do školy dříve, neţ jim bylo šest. Rozhovory se týkají tématu 

vstupu dítěte do školy, jeho sociálního začlenění, obtíţí, které muselo dítě zvládnout. 

Rozhovory byly snímány u dvou rodin a jsou v plném znění přepsány v přílohách č.1-6. 

V práci nejsou uváděna skutečná jména, ale pouze pseudonymy. Věk respondentů odpovídá 

věku skutečnému. U první rodiny se jedná o dítě, které se nyní nachází v páté třídě. Jde tedy o 

zpětný pohled na první třídu. U druhé rodiny dítě v době rozhovoru navštěvovalo první třídu. 

Jedná se tedy o aktuální pohled. 

Empirická část je členěna do tematických okruhů, které vyplynuly z analýzy 

rozhovorů. U obou rodin bylo moţné nalézt stejné i rozdílné momenty, které pak uvádím v 

jednotlivých kapitolách. 
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5.1 Případ 1.: Rodina Sládkových 

 

5.1.1 Charakteristika rodin, respondentů a podmínky, za kterých rozhovor probíhal 

 

Rodina Sládkových je rodinou úplnou. Počet členů v rodině je šest. Manţelé Sládkovi 

mají čtyři děti. Tři z těchto dětí chodí do stejné základní školy na Praze 1. Rodina preferuje 

zaměření této školy, proto všechny děti navštěvují stejnou školu, i kdyţ je dále od bydliště. 

Děti do školy dojíţdějí tramvají. Nejmladší syn navštěvuje školku. Matka je kantorka, otec je 

hudebník. Rodina je sportovně zaloţena. Tráví spolu hodně volného času. Dětem je ze strany 

rodičů věnována maximální péče. Matka je nyní na mateřské dovolené a tak veškerý svůj čas 

věnuje svým dětem. Rodina bydlí v centru Prahy v bytě o čtyřech pokojích. Jana má pokoj se 

svou sestrou. Měla jsem moţnost byt navštívit během rozhovoru s Janou. V bytě se nachází 

mnoho hudebních nástrojů.  

Paní Sládkové je 39 let. Nyní na mateřské dovolené. Má 4 děti, syn 11 let, dcera 9 let – Jana, 

dcera 7 let, syn 4 roky. Nejvyšší dosaţené vzdělání – vysokoškolské, učila na Vyšší odborné 

škole pedagogické. 

Rozhovor s paní Sládkovou probíhal v dopoledních hodinách v kantýně základní 

umělecké školy na Praze 2. S maminkou jsme se sešly v těchto prostorách z důvodu 

výhodnosti pro paní Sládkovou. Její nejmladší syn zde navštěvuje hodiny hry na housle. 

Rozhovor byl nahrán v době vyučované hodiny. Podmínky byly optimální, v kantýně nebylo 

mnoho lidí. Rozhovor trval necelou půl hodinu. Paní Sládková odpovídala zpočátku velmi 

stručně a obezřetně, ale postupem času její obezřetnost opadla.  

Janě Sládkové je 9 let, navštěvuje 5. třídu na základní škole na Praze 1, jejími zájmy jsou: 

četba (tou tráví většinu času), hra na housle, gymnastika, skauting, orchestr a hudební nauka. 

Rozhovor s Janou probíhal u Sládkových doma v dopoledních hodinách. Konkrétně 

v kuchyni u jídelního stolu. Podmínky rozhovoru nebyly optimální, protoţe maminka Jany se 

spolu s dalšími dětmi účastnila také. Respektive maminka do něj aktivně zasahovala a 

sourozenci pouze pozorovali. Rozhovor trval necelou půl hodinu a Jana odpovídala velmi 

stručně.  

Paní učitelka třídní na ZŠ na Praze 1, jiţ pátým rokem učí Janu S. Nejvyšší dosaţené 

vzdělání má vysokoškolské na pedagogické fakultě. Hovořily jsme ve večerních hodinách 

v budově školy, ve třídě, kterou Jana navštěvuje. Rozhovor trval asi 15 minut. Paní učitelka 

mluvila potichu, na záznamu není všemu stoprocentně rozumět, byla na ní vidět únava 

z pozdní hodiny. 
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5.1.2 Analýza a diskurs výsledků rozhovoru  

 

V této kapitole budu analyzovat rozhovory a obsah rozčlením do konkrétních 

kategorií, které jsou důleţité pro respondenty. K jednotlivým rozhovorům se vyjadřuji a 

uvádím také výsledky svého pozorování. Ty jsou uvedeny nejdříve. Dále uvádím jednotlivé 

zjištěné kategorie: důvody předčasného vstupu do školy, spolupráce se školou, sociální 

vztahy, zájmy dítěte, označení „nadaný“, časový odstup – pohled zpět. Plný přepis rozhovorů 

je uveden v přílohách č. 1–6.  

 

5.1.3 Pozorování v průběhu rozhovorů 

 

Paní Sládková 

První kontakt s paní Sládkovou proběhl po telefonu. Nejprve jsme mluvily o 

zpracování výsledků studie, k čemu studie bude pouţita. Následovalo dohodnutí termínu 

setkání. První osobní kontakt proběhl krátce po telefonátu. Paní Sládková působila velmi 

přísně a byla nedůvěřivá k diktafonu, na který jsem rozhovor nahrávala. Důkladně se znovu 

ptala, jak bude zacházeno s pořízeným materiálem. V rozhovoru je sebejistá, stručná, věty se 

neopakují. Paní Sládková nepouţívá ţádná výstelková slova. Mluví spisovně a má velmi 

bohatou slovní zásobu. Zpočátku rozhovoru svou dceru označuje „dítě“. Nechce, aby bylo 

znát pohlaví dítěte. V průběhu rozhovoru stres opadl a paní Sládková svou dceru označuje 

jménem. Paní Sládková se velmi zajímá o práci paní učitelky ve škole. Pokládá za 

samozřejmé, ţe škola má být velmi dobře vybavena pro práci s nadanými ţáky, a je velmi 

zklamaná, ţe to tak není. Nadstandardní práci učitelů povaţuje za normu, která se bohuţel ve 

škole, kterou dcera navštěvuje, nevyskytuje.  

Jana Sládková 

První setkání s Janou proběhlo u Sládkových doma. Jana byla v odpovědích velmi 

stručná, z počátku odpovídala jen: „Ano, ne.“ Postupem času Jana začala odpovídat více ve 

větách neţ jednoslovně. Oční kontakt se v průběhu rozhovoru téměř nevyskytoval. Jana se 

dívala na stůl. Jen ve výjimečných případech se mi podívala do očí. Podmínky rozhovoru 

nebyly optimální, jak jsem zmiňovala v předešlých odstavcích, protoţe maminka Jany se 

rozhovoru zúčastnila a aktivně do něj vstupovala. Jana tudíţ nemohla vyjádřit svůj názor 

v plné míře. Podmínky bohuţel nešly upravit. 
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Třídní učitelka Rubešová  

Po předchozím dopisování po emailu jsme se sešly se slečnou Rubešovou v budově 

školy, kterou navštěvuje Jana. Rozhovor probíhal ve třídě Jany. Paní učitelka během celého 

rozhovoru pečlivě vybírala slova, která pouţije. Bylo viditelné, ţe je z rozhovoru nervózní a 

ţe jí záleţí na tom, co řekne. Často dlouze přemýšlela nad tím, co odpoví. Na některé otázky 

odpověděla stručně, nebo se k dané věci vyjádřila pouhým „Hm…“, coţ můţe znamenat 

souhlas i nesouhlas. Její odpověď nebyla často úplně jasná a kdyţ jsem se chtěla doptat, 

obrátila pozornost jiným směrem velmi zdlouhavou odpovědí.  

 

5.1.4 Důvody předčasného vstupu do školy 

 

Důvodem předčasného zaškolení Jany Sládkové bylo čtení.  Její maminka říká, ţe 

kolem čtyř let Jana plynule četla. Četba byla a je, pro Janu velmi důleţitou součástí činností. 

Maminka nazvala svou dceru extrémně nadprůměrně nadanou. Podle rodičů je nadprůměrně 

vybavená po jazykové, matematické i představivostní stránce. Co se týče vědomostí, Jana by 

mohla nastoupit do školy uţ ve čtyřech letech. Rodina musela před začátkem školní docházky 

podstoupit pedagogicko-psychologické vyšetření, jejímţ výsledkem bylo doporučení, aby 

Jana nastoupila hned do druhé třídy. Tuto moţnost rodiče nevyuţili z obavy před výrazně 

starším kolektivem. Nyní, kdyţ je Jana v páté třídě, je věkový rozdíl patrný. Někteří spoluţáci 

jsou i o dva roky starší. V rozhovoru paní Sládková říká: „Doporučili nám, a dítě vlastně bylo 

u zápisu v lednu, to mu bylo 4, a nabídli nám, jestli už dítě nechce nastoupit už do zaběhlé 

první třídy. My jsme to odmítli, že nechceme, že počkáme do září.“ (Příloha č.1, str.63 )  

V průběhu rozhovoru se maminka několikrát zmínila o Janině čtení. Není moc ráda, ţe 

Jana čte. Důvody jsou takové, ţe Jana tráví většinu volného času čtením. Proto se maminka na 

začátku školní docházky rozhodla, ţe kromě četby by se měla Jana věnovat i jiným 

činnostem, chtěla, ať si vybere jeden sport, jakýkoli, který bude dělat pořádně. Jana si vybrala 

gymnastiku. Maminka uvedla pohyb jako hlavní motiv, proč by se Jana měla věnovat 

nějakému sportu. Kdyţ Jana čte, celý den jen prosedí a to se mamince nelíbilo, proto jí 

přesvědčila k nějakému sportu. 

V průběhu rozhovoru se maminka zmínila o čtení ve školce. Jana byla ve školce velmi 

spokojená, protoţe si tam mohla číst, jak chtěla a kde chtěla. To potvrzuje i rozhovor. Na 

hračky si ve školce moc nevzpomíná, ale na tituly kníţek, které tam měli, ano. Maminka 

hovořila o historce, kterou jí vyprávěly paní učitelky ze školky. Kdyţ si paní učitelky chtěly 

dojít na kávu, nechaly Janu předčítat ostatním dětem. To prý Janu velmi bavilo a Jana se tímto 
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způsobem realizovala. A kdyţ Jana nastoupila do školy, tento volný program uţ neexistoval, a 

tak nastaly problémy, o kterých se zmíním později.  

Paní učitelka v rozhovoru uvádí, ţe důvodem bylo nejspíš to, ţe byla v lecčem napřed 

před spoluţáky. „ Jana skutečně patří k nadaným dětem“: (Příloha č.3, str.80): říká paní 

učitelka.  

Hlavním důvodem předčasného vstupu do školy u Jany tedy byla akcelerovaná 

dovednost číst. Na konci publikace Nadané Dieťa jsou uvedeny příběhy nadaných dětí. 

(Laznibatová, 2007), ve kterých můţeme nalézt několik společných momentů s Janou. Jedním 

ze společných momentů je například právě čtení. Většina nadaných dětí velmi brzy čte. Je to 

dáno jejich akcelerovaným kognitivním vývojem a chutí se učit novým věcem. Toto 

předčasné čtení umoţňuje dětem vstřebat více informací o světě, coţ jejich vývoj ještě více 

podněcuje.  

 

5.1.5 Vztah a spolupráce se školou 

 

Toto téma je v celém rozhovoru s rodinou Sládkovou nejcitlivější. Maminka bez 

problému hovořila o důvodech, proč Janu dali do školy dříve, o jejích přednostech a 

nedostatcích, ale jakmile jsme se dostaly na téma škola, respektive třídní učitel, bylo mi jasné, 

ţe půjde o výraznou třecí plochu. Paní Sládková nemá dobrou zkušenost s paní třídní 

učitelkou. Nevyhovuje jí přístup ze strany pedagoga. Paní Sládková je sama kantorkou, a 

tak se cítí být kompetentní se k tomuto vyjadřovat. Největším problémem celého přístupu je 

podle paní Sládkové to, ţe paní třídní učitelka nemá schopnosti pro výkon této profese. 

Není disponovaná k této profesi, neví, jak má pracovat s extrémně nadaným dítětem. 

Absolutně vůbec ho nestimuluje a individuálně nevede, říká maminka Jany. Maminka 

v rozhovoru uvádí jeden příklad: „To dítě musí v první třídě odhláskovat všechny ty souhlásky 

a samohlásky, ačkoliv plynně čte. Jana ve třech letech přečetla Pipi dlouhou punčochu na 

jeden zátah. Jeden večer si sedla a druhý večer ji měla přečtenou. To není o tom, že by dítě 

četlo sluníčka, ale o tom, že ve třech letech čte několikasetstránkové knihy a paní učitelka 

s tím neumí pracovat, nebo nechce pracovat, není k tomu vůbec disponovaná.“ (Příloha č.1, 

str.63). To prý Janu definitivně uzavřelo a začala mít negativní postoj ke škole jako ke 

vzdělávací instituci. Maminka v rozhovoru upozornila, ţe se paní učitelka nejspíš nechce 

tomuto tématu věnovat, protoţe z její strany nepřicházejí ţádné podněty ke spolupráci s rodiči 

a ani sama nedává Janě ţádné úkoly navíc. Coţ je velmi zajímavé v konfrontaci s výpovědí 
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paní učitelky, která v rozhovoru říká: „Takže tím pádem, v těchto záležitostech byla bystřejší, 

rychlejší, musela jsem pro ni připravovat jiné úkoly, jinou práci.“ (Příloha č.3, str.79). 

 Podle Rabušicové a kol. (2004) je komunikace základním kamenem pro spolupráci 

mezi školou a rodinou. Podle toho, na jaké úrovni a jakým způsobem probíhá, se odvíjí formy 

spolupráce a aktivity školy vůči rodině. Rabušicová a kol. dále uvádějí modely spolupráce 

rodičů a školy. Tyto modely jsou rodič jako klient–zákazník, rodič jako partner, rodič jako 

občan a jako problém. Rodič jako klient–zákazník si školu vybírá na principu zákazníka a 

zboţí (školu). Od školy očekává, ţe poskytne určitý druh sluţby a tyto sluţby také vyţaduje. 

V případě nespokojenosti rodič můţe vyhledat jinou školu (zboţí). Od školy ţádá pro své dítě 

ty nejkvalifikovanější učitele a do vzdělání svých dětí investuje mnoho času a úsilí. Přístup 

paní Sládkové se nejvíce podobá modelu klient - zákazník. Od paní učitelky třídní očekává, ţe 

se bude věnovat její nadané dceři, ţe její sluţby budou dostatečně kvalifikované a 

profesionální. Ale paní Sládková nemá tento pocit a myslí si, ţe k tomuto nedochází.   

Jiný model spolupráce mezi školou a rodiči je od autorů Colangela a Dettmana, kteří 

„vypracovali na základě svých zkušeností poradenský model, ve kterém se pokusili zachytit 

základní typ interakcí mezi školou a rodiči nadaného dítěte. Tento model zobrazuje postoje 

rodičů a škol k úloze školy při vzdělávání nadaných dětí, od nichž se odvíjí vznik některého 

základního typu interakce.“ ( Hříbková, 2009).  

Tento model ilustruje obrázek č. 1, který obsahuje jednotlivé druhy komunikace mezi 

školou a rodiči nadaných dětí. 

Obrázek č. 1 Model základních typů interakce rodičů a školy při vzdělávání nadaných 

(Colangelo, 1991, in Hříbková 2009).  
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Postoje školy ke své roli při vzdělávání nadaných 

       Aktivní                           Pasivní Konflikt/ Neshoda 

 

 

 Aktivní 

 

 

 

 

 Pasivní 

 

 

                                                                                      Spolupráce/ shoda 

 

Autoři uvádějí čtyři typy interakcí. První je interakce jako kooperace. Druhá je 

konfliktní interakce, narušená a „volná“ přirozená interakce. Interakce konfliktní  vychází 

z rozdílných postojů rodičů a školy ke vzdělání dítěte. Rodiče by si přáli, aby se dítěti škola 

aktivně věnovala, např. prostřednictvím speciálních výukových programů, a škola si myslí, ţe 

není třeba nabízet dítěti něco nadstandartního. Povaţuje rodiče nadaných dětí za přehnaně 

ctiţádostivé a domnívá se, ţe svému dítěti věnují přehnanou pozornost. Rodič k takové situaci 

můţe přistupovat trojím způsobem. 1) Rodič zvolí útočnou strategii a se školou se neustále 

dohaduje, např. prostřednictvím stíţností a domáhání se práv. 2) Rodič se snaţí 

prostřednictvím mimoškolních aktivit dítěti poskytnout dostatečnou stimulaci a rozvíjení 

jeho talentu, nebo se snaţí nalézt jinou, „kvalitnější“ školu. 3) Rodiče rezignují, mají pocit, 

ţe pro své dítě udělali maximum, často přeruší se školou kontakty. Rozvádím zde konfliktní 

interakci mezi školou a rodičem, protoţe vztah mezi paní Sládkovou a paní učitelkou 

třídní, na počátku docházky Jany do školy je nejvíce podobný právě tomuto modelu. Paní 
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Sládková se domnívá, ţe její dcera má nárok na nadstandardní výuku (úkoly navíc, 

samostatná práce na Janině kognitivní úrovni) a paní učitelka je jiného názoru. Respektive je 

prý toho názoru, ţe není třeba Janu jakkoliv stimulovat, a říká, ţe pro ni dělá dostatečné úkoly 

navíc. Maminka zvolila útočnou strategii řešení. Níţe je uvedeno, jakým způsobem 

nacházela řešení. Neustále se s paní učitelkou domlouvala na individuálním plánu, na úkolech 

navíc pro Janu atp. Nebylo to vţdy úspěšné. Nakonec se podařilo prosadit asistentku pro 

nadané děti (také viz níţe).  

Dále maminka v rozhovoru uvádí, ţe spolupráce se školou jako takovou (paní 

ředitelka) byla později výborná. Škola za 5 let docházky Jany umoţnila  individuální plán, 

podle kterého můţe navštěvovat místo hodin českého jazyka hodiny jiné, které vede 

asistentka pro nadané děti. Tuto interakci bych jiţ označila podle modelu Colangela a 

Dettmana jako kooperaci.  

V průběhu celého rozhovoru maminka několikrát opakuje, ţe paní učitelka není 

disponovaná pro tuto profesi. Ţe s ní není ţádná komunikace, to dokazuje příběhem o 

domácích úkolech. Paní učitelka si na konci školního roku opakovaně stěţovala, ţe Jana 

nepíše domácí úkoly. Tuto pasáţ rozhovoru cituji doslovně: ,,Komentář k paní učitelce. Dítě 

nedostalo jednou na konci školního roku vysvědčení, protože nedopsalo sešity. Doma nic 

neohlásilo. Paní učitelka také nevzkázala. Jana si v červnu přišla pro vysvědčení, které 

nedostala, s tím, že až si doplní sešity, může si pro něj přijít v září. Mně to přišlo hrozně líto, 

protože aby dítě vyplňovalo sešity a příklady, které zvládá levou zadní, mi přišlo úplně 

absurdní. Tak jsem prosila tu kantorku, ať jí dá složitější příklady na prázdniny, nebo místo 

stupidního vyplňování měkkého a tvrdého y,i –nějaké slohovky. To dítě se od čtyř let nespletlo 

v měkkém, tvrdém i,y, protože jak to má načtené, tak neudělá chybu ani v čárkách, v ničem  

v jazyce. Tak aby vyplňovalo papíry, mně to přišlo opravdu jako buzerace toho dítěte. Tak 

jsem říkala, dejte jí slohovky, cokoli, co by ji rozvíjelo, ale paní učitelka trvala na tom, že 

musí mít vyplněné sešity. A tak Jana, protože není úplně hloupá, tak v tom sešitě jak byly ty 

příklady ve sloupečcích, příklady a příklady, vyplnila správně první dva a ten poslední a pak 

absolutní hausnumera, úplně prostě, nepočítala, naflákala tam úplné hlouposti. A já říkám: ,, 

Jani, co to má znamenat?“ A Jana mi odpověděla, že paní učitelka řekla, že to má být 

vyplněné a koukne se na první dvě a na poslední, o co, že bude mít jedničku. Odevzdala a 

měla jedničky. Paní učitelka si odškrtala, že má vyplněný sešit. Občas se koukla na první a 

poslední, přesně, jak Jana odhadla, mezitím napsala úplné ptákoviny a slečna učitelka si toho 

vůbec nevšimla.“ (Příloha č.1, str.66.). ( Tato událost se stala na konci třetí třídy).  
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K tomu maminka dodává, ţe dítě je nadprůměrně sociálně inteligentní, odhadlo, jak 

paní učitelka bude postupovat v opravách.  

Paní Sládkové se nelíbí tento přístup a do školy chodila a chodí, chtěla by se 

s učitelkou domluvit. Ale paní učitelka není přístupná diskusi. V rozhovoru jsem se zeptala, 

zda by se s paní učitelkou dalo promluvit ohledně nadstandardní péče o Janu. Maminka 

razantně odpověděla, ţe to zkoušela, ale ţe paní učitelka potřebuje mít vše vyplněno po vzoru 

poštovní úřednice, tak není přístupná k ţádným nadstavbovým programům pro Janu a pro 

další nadané děti.  

Paní Sládková také mluvila o asistence pro nadané děti, která teď na škole působí. 

Říkala, ţe se snaţili ještě s jednou maminkou, která má také nadanou dceru, na škole zařídit 

nějakou péči pro své dcery. Bohuţel paní učitelka třídní s tím nechtěla mít nic společného, tak 

zařídily asistentku pro nadané děti, se kterou mají děvčata, spolu s dalšími dětmi, dvě hodiny 

týdně navíc. Janě byl na škole umoţněn od začátku páté třídy individuální plán. Ten spočívá 

v tom, ţe Jana můţe místo hodin češtiny navštěvovat hodiny angličtiny s vyšším ročníkem. 

Maminka od doby, kdy Jana má moţnost asistentky pro nadané hodnotí spolupráci se školou 

jako výbornou, škola umoţnila Janě individuální plán i asistentku pro nadané. Práce 

s nadaným dítětem by podle ní měla být úplná samozřejmost a pedagog by měl tuto odlišnost 

zvládnout. Hned dodává, ţe její druhá dcera, ačkoliv je také nadprůměrně nadaná, má 

výbornou paní učitelku, která s nadáním umí pracovat, a proto není důvod to nějakým 

způsobem řešit.  

Vztah Jany a školy je velmi sloţitý. Ačkoliv je velmi nadaná, škola ji nebaví. Kdyţ 

hovořila maminka o vztahu Jany a školy, slovo nuda pouţívala ve všech větách, ve kterých se 

vyjadřovala. Na otázku zda škola Janu baví, maminka odpověděla: „Škola ji nebaví, nudí se 

tam, chodí tam nerada, domácí úkoly nepíše. A do školy se nepřipravuje a bere to jako nutné 

zlo.“ (Příloha č.1, str.62). Maminka dále mluví o tom, ţe Janu škola nebaví z toho důvodu, ţe 

se od první třídy kromě cizích jazyků nenaučila nic nového.  

Jana má vztah ke škole ambivalentní  Někdy se do školy těší, jindy zase ne. Podle toho 

jaké předměty zrovna mají. Na otázku, na jaké předměty se do školy těší, odpověděla, ţe na 

dějepis a na výtvarnou výchovu a také na počítače. Jana říkala, ţe se do školy těšila a ze 

začátku jí škola přišla zajímavá, ale pak se začala nudit. Říká „…. ze začátku mi to přišlo dost 

zajímavý, ale potom už jsem se tam začala nudit.“ (Příloha č.2, str.73). 

Jana v rozhovoru říká, ţe první půl rok byla ze školy hodně nadšená, ale pak nadšení 

opadlo, protoţe se začala nudit. Coţ je zajímavé v konfrontaci s maminčinou výpovědí, která 

říkala: „Asi ne mnoho, má staršího bratra, věděla, co ji čeká a věděla, že ji to asi příliš 
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neuspokojí, protože její bratr taky patří k velmi nadaným dětem. Takže i on uměl číst, psát, 

počítat před první třídou a ani on se do páté třídy nenaučil, kromě jazyka, nic nového. Takže 

rezignovaně věděla, že bude muset hláskovat, ač již dávno plynule čte.“ (Příloha č.1, str.64). 

Jana během rozhovoru prozradila, ţe při nácviku písma se nenudila, ţe měli uvolňovací cviky 

a ona se učila psát stejně jako její spoluţáci. Písmo bylo pro ni něco nového, co se mohla 

naučit, a proto se nenudila. Matematiku Jana označila za předmět, který ji nebaví. Svěřila se, 

ţe i kdyţ jí jde (počítá příklady jako jedna z nejlepších), tak ji moc nebaví.  

 Z rozhovoru a ze stálého opakování maminkou, ţe Janu škola nebaví, jsem měla pocit, 

ţe si maminka myslí, ţe škola by měla být zábavná. Ţe by mělo jít o to, jak dítě zaujmout 

zábavně a ne ho něčemu naučit. Z rozhovoru dále vyplynulo, ţe by Janu škola bavila, kdyby 

se něčemu učila. Je otázka, zda Janu to ve škole nebaví proto, ţe se nic nového nenaučí, či 

proto, ţe ji to prostě nudí. Ve školce to Janu bavilo, mohla si číst, co chtěla a kdy chtěla, ale 

ve škole musí dodrţovat určitá pravidla a nemůţe si číst celou hodinu pod lavicí. O tom, ţe 

nadaní ţáci mohou mít problém s dodržováním pravidel mluví E. Machů (2006). V kapitole 

o kognitivních charakteristikách dítěte mluví o nepodřizování se autoritám, nedodrţování 

pravidel a o malou spolupráci s ostatními. S dodrţováním pravidel můţe mít Jana problém 

také z důvodu rozporného názoru učitele a rodiče na práci s nadáním. Na druhou stranu je 

jasné, ţe pokud Jana vše umí a v hodině slyší to, co uţ slyšela, pozornost upadá a Jana se 

začne nudit. Nuda je velikým problémem nadaných dětí. Z nudy vyplývají další problémy, 

jako je zlobení, vykřikování v hodině. Zejména chlapci mají s tímto problém. „Nadaní žáci se 

nudí. V reálné podobě to znamená, že škola nenaučí nadané žáky nic nového, zajímavého, co 

by je zaktivizovalo, co by přispělo k uspokojení jejich zvýšených nároků na vzdělávací 

potřeby. A tak v klasické škole vznikají problémoví žáci právě z nadaných žáků.“ ( 

Laznibatová, 2007, str.81). 

  

5.1.6 Sociální vztahy dítěte 

Sociální vztahy Jany Sládkové byly pro mne velice překvapující. Kdyţ jsem se maminky 

zeptala na Janiny kamarády, maminka mi řekla, ţe Jana má kamarády výrazně starší neţ je 

ona. Uţ ve školce měla kamarády výrazně starší. Paní Sládková říká: „Vždycky inklinuje 

k výrazně starším dětem. Někdy s těmi vrstevníky špatně hledá řeč.“ ( Příloha č1, str.65.) .Ve 

třídě téměř ţádné kamarády nemá, pouze s jednou dívkou Jana kamarádí, sedí spolu v lavici. 

Tato dívka je také nadprůměrně nadaná. „Tam má v zásadě jednu kamarádku stejný úrovně.“ 

(Příloha č.1, str.67).:říká maminka. Paní Sládková zdůrazňuje, ţe pro Janu je kolektiv ve třídě 

v zásadě nudný. Ţe by kvůli dětem do školy rozhodně nechodila. Maminka vzpomíná, ţe 
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kdyţ Jana nastoupila do první třídy, měla obratem kamarády ze sedmičky, osmičky. Byla 

překvapená, myslela si, ţe Jana je hlavní iniciátor vztahů, ale na Vánoce jí kamarádi přinesli 

dárky. To tedy znamenalo, ţe vztah byl vzájemný a ne jen ze strany Jany. Maminka hovořila 

o vztahu se spoluţáky jako o sloţité věci. Jana se spolužáky těžko hledá společnou řeč. 

Spoluţáci jí často nerozumí, co chce říci a ona zase nechápe, ţe se mohou zabývat tím, čím se 

zabývají. O této těţkosti, o tom, ţe Jana těţko navazuje dialog se svými spoluţáky, mluvila 

také paní učitelka. 

 Paní učitelka hovořila o tom, ţe v první třídě bylo velice markantní, ţe Jana se 

zapojovala do kolektivu velice složitě. Na počátku první třídy téměř vůbec. Kolektivu se 

zpočátku spíše stranila a jako únik zvolila četbu. Celé přestávky proseděla vzadu za lavicemi 

a četla. Paní učitelka dodává, ţe i teď občas nějakou přestávku pročte. Janě přišlo snazší si 

číst, neţ si povídat s ostatními. Nyní to paní učitelka hodnotí jako výrazně lepší. A troufá si 

říci, ţe nyní je situace téměř bez problémů. 

 Jana se o tomto tématu v rozhovoru příliš nezmiňovala. Na otázku, zdali sedí vedle 

nějaké kamarádky, odpověděla: „ Jo“ (Příloha č.2, str.72).a tím sdělení o kamarádce skončilo. 

Kdyţ jsme se bavily o věkovém rozdílu mezi spoluţáky, Jana stroze odpovídala ano, ne. Kdyţ 

jsem se zeptala jaké to pro ni je, ţe je mladší. Jana odpověděla: „Jo, jde to.“ (Příloha č.2, 

str.74). Ţe si toho ani moc nevšímají a ţe ji berou mezi sebe. A kdyţ jsem se ptala, zda si 

vzpomene, jaké to pro ni bylo v první třídě, tak Jana odpověděla, ţe to vlastně ani nevěděli. 

K tomuto maminka dodává (byla přítomna u rozhovoru Jany), ţe si toho spoluţáci ani 

nemohli všimnout, protoţe Jana byla o hlavu vyšší, neţ většina spoluţáků. Toto téma není 

pravděpodobně pro Janu důleţité, protoţe mu nevěnovala ţádný prostor. Hodně prostoru 

věnovala naopak svým zájmům a krouţkům, ale o tom později. Sama společnost nevyhledává 

a nepotřebuje ji. Jako hlavní činnost si volí četbu a tou si vystačí na hodiny a hodiny. I během 

rozhovoru působila spíše jako introvertní, a proto si také myslím, ţe je takový typ dítěte, které 

si vystačí si samo.  

Většina Janiných spolužáků je výrazně starších, neţ je Jana. Některé děti, kdyţ 

počítám i ty s odkladem, tak jsou starší i o dva, tři roky. To znamená, ţe Janě je teď devět 

let a některým spoluţákům uţ dvanáct let. I toto byl jeden z nejdůleţitějších faktů, proč rodiče 

Janu odmítli dát hned do druhé třídy, i kdyţ na to byla intelektově vyspělá. Maminka říká: 

„Tím, že těm holkám je jedenáct, dvanáct a Janě devět….., tak najednou má některé problémy, 

které by ještě vůbec mít nemusela, zbytečně brzo.“ (Příloha č1., str.68). 

 Jana je celkem výrazná osobnost a díky tomu dochází k mnohým konfliktům ve třídě. 

Například si Jana musí vyslechnout od spoluţáků na svou adresu dost ţertů. Prý se mamince 
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svěřila, ţe někdy jí spoluţáci nadávají, ţe je šprt, a také se jí posmívají. Dokonce, ţe se proti 

ní spiknou ve vybíjené. Ale to prý Jana zvládá dobře. Je to zajímavé srovnat s Janiným 

rozhovorem, kde říká: „Ne to ne, oni si toho ani moc nevšímají. A berou mě.“ (Příloha č.2, 

str.74). A ţe je to s nimi v „pohodě“. Dokonce tělocvik nazvala svým nejoblíbenějším 

předmětem v první třídě. 

Z rozhovorů je patrné, ţe Jana vyhledávala a stále vyhledává výrazně starší kamarády. 

Je to zejména z důvodu nepochopení jejích vrstevníků a spoluţáků ve třídě. Maminka říká, ţe 

nedosahují její úrovně. Například v publikaci Machů (2006) se můţeme dočíst, ţe inteligentní 

děti potřebují partnery, kteří sdílejí podobné zájmy a jsou jim vlastní stejně zralé myšlenkové 

pochody. „V kolektivu vrstevníků běžné populace se cítí osamocené a nepochopené“ (Machů, 

2006, str. 21). Jana tento pocit samoty a nepochopení řešila únikem od problému 

prostřednictvím četby a spoluţáků se stranila (dle učitelky to bylo dříve, nyní uţ je to prý bez 

problémů). To, ţe nadané děti vyhledávají starší kamarády, dokládá charakteristika nadaných 

dětí v publikaci Hříbkové. „Nadané dětí vyhledávají starší děti pro komunikaci a pro 

společné činnosti.“ (Hříbková, 2009, str. 95). Je zajímavé poukázat na fakt, ţe maminka tvrdí, 

ţe Jana ve třídě ţádné kamarády nemá, protoţe nedosahují její úrovně, a Jana se o tomto 

v rozhovoru nezmiňuje. Maminka označila tělesnou výchovu, zejména vybíjenou, jako 

problém a Jana mluví o tom, ţe tělesná výchova byl v první třídě její nejoblíbenější předmět.  

 

5.1.7 Zájmy dítěte 

Rodina Sládkových je takový typ rodiny, kterému velmi záleţí na vzdělání dětí, proto vkládá 

hodně prostředků jak do vzdělání klasického, tak do vzdělání mimoškolního. Jejich děti 

navštěvují mnoho krouţků, ať uţ se to týká hudby či sportu. Z rozhovorů paní Sládkové 

vyplynulo, ţe vzdělání je podle ní velmi důleţité pro ţivot. Také je velmi důleţité smysluplně 

naplnit čas dětí. Důvod proč Jana chodí na tolik krouţků, je ten, ţe Sládkovi jí chtějí zajistit 

dobré vzdělání, ale i ten, ţe chtějí, aby Jana dělala i něco jiného neţ jen pořád četla. Paní 

Sládková opakovaně v rozhovoru říká: „celý dny leží u knih, což je mi nesympatický.“. 

(Příloha č.1, str.65). Paní Sládková je také nerada, ţe Jana tolik čte, z toho důvodu, ţe je 

schopná přečíst velké mnoţství kníţek, a tak samozřejmě sahá i po titulech, které nejsou 

jejímu věku adekvátní. Paní Sládková říká: „ačkoliv knížky relativně cenzuruji, tak při počtu 

tisíce stránek za týden nejsem schopná cenzurovat všechno, takže si myslím, že to dítě vyspívá 

v té nevhodné oblasti mnohem rychleji, než bych si jako rodič přála.“ ( Příloha č.1, str.65). 

Kdyţ jsem o tom v rozhovoru s Janou mluvila, Jana říkala, ţe si půjčuje z knihovny třeba i 

dvacet kníţek najednou. A kdyţ jsem se ptala, zda je takové mnoţství schopná do měsíce 
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přečíst, Jana odpověděla, ţe někdy přečte i dvě kníţky za den. To tedy znamená, ţe Jana čte 

opravdu rychle. Při takovém tempu maminka nestíhá „cenzurovat“ vše, a proto Jana čte 

kníţky, které pro ni nejsou příliš vhodné. Maminka říká, Jana proţívá problémy, které by 

vůbec proţívat nemusela, ne proto, ţe je se skupinou starších spoluţáků, ale proto, ţe je má 

načtené.( příloha č.1, str.65). Tato myšlenka mě velice zaujala. V literatuře se objevují témata 

osobnostních problémů nadaných dětí (Laznibatová, 2007), ale nikde není psáno, ţe nadané 

děti mohou proţívat tyto problémy proto, ţe by si je načítali v knihách. Většinou se mluví o 

tom, ţe děti mají osobnostní problémy hlavně kvůli tomu, ţe se kamarádí se staršími dětmi, 

ale Jana dokládá to, ţe tomu tak nemusí být vţdy.  

Jana má mnoho aktivit mimo školu. Chodí na gymnastiku, aby netrávila svůj volný čas 

jen čtením. Také se věnuje hře na housle, na kterou je podle maminky velmi nadaná. Bohuţel 

podle maminky tomu nevěnuje tolik času a píle. Jeden z důvodů, proč tomu tak je, je ten, ţe 

Jana je zvyklá, ţe na co sáhne tak jí jde, ale u hry na housle tomu tak nebylo. Kdyţ Janě něco 

nejde, uţ se dál této činnosti nevěnuje. A tak je to prý i s houslemi. Jana navštěvuje 

smyčcový orchestr v základní umělecké škole na Praze 2. Je také extrémně nadaná pro 

výtvarné činnosti a maminka si přeje, aby tato oblast byla rozvíjena. Proto Jana chodí do 

výtvarného krouţku. Maminka je velmi ambiciózní, co se týká aktivit jejích dětí. 

Jana o svých krouţcích mluvila podstatnou část rozhovoru. Z toho vyvozuji, ţe jsou 

pro ni důleţité. Rozhovor o skautu byl první bod, kdy se Jana trochu více rozhovořila. V části 

rozhovoru, kde spolu mluvíme o skautingu a letním táboře, se do rozhovoru znovu zapojila 

maminka. Maminka vstoupila do rozhovoru s Janou celkem šestkrát. Je zajímavé, ţe 

maminka měla potřebu údaje, které Jana řekla, opravovat a popřípadě zdůrazňovat věk Jany, 

že je ještě malá. Je zajímavé  podívat se na vstupy, kterými se maminka do rozhovoru 

připojila. Poprvé to bylo, kdyţ jsem se ptala, proč Jana nesedí ve třídě vzadu, kdyţ je 

poměrně vysoká. Maminka zdůraznila, ţe Jana nosí brýle. Podruhé maminka vstoupila do 

rozhovoru s tím, ţe je Janě pouze devět a proto nestavěla s velkými skauty podsadový tábor. 

Dalším vstupem bylo to, ţe v první třídě si většina spoluţáků ani nevšimla, ţe Jana je o něco 

mladší neţ oni, protoţe Jana je o hlavu větší neţ její spoluţáci. Následoval vstup, kdyţ 

opravovala Janu, ţe nehraje na housle čtvrtý rok, ale šestý. To tedy znamená, ţe Jana hraje na 

housle od tří let. Poukazuje to na velkou ambicióznost rodičů. Poslední dva vstupy se týkaly 

čtení. Paní Sládková zdůraznila, ţe Jana má přísný zákaz číst za chůze, z důvodu nebezpečí 

vběhnutí pod auto. Druhý vstup týkající se čtení byl o tom, ţe Jana čte po plochách, kdyţ čtou 

s dcerou společně. Je velmi zajímavé, ţe maminka nevydrţela a dceru nebo mě často 
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opravovala a upřesňovala. To vypovídá o tom, ţe maminka má v rodině pravděpodobně 

dominantní postavení. Ani dcera během rozhovoru mamince neodporovala.  

Kdyţ jsem se Jany ptala, zda má nějaký sportovní krouţek, Jana mi řekla, ţe chodí na 

sportovní gymnastiku. Normálně krouţek probíhá třikrát týdně, ale ona chodí jen jednou do 

týdne, protoţe má další krouţky, které by jinak nestíhala. Dalšími krouţky je kromě 

skautingu, houslí, orchestru a sportovní gymnastiky také hudební nauka. O tom, ţe hudba 

hraje v rodině Sládkových velikou roli, se zmínila také paní učitelka. Paní učitelka říká: „ No 

tak Jana je z rodiny hudebně nadaných rodičů, kteří se aktivně a na profesionální úrovni 

věnují hudbě“. (Příloha č.3, str.81.). Také hovořila o tom, ţe rodina Sládkových se svým 

dětem opravdu věnuje. Jana pochází z velmi dobrého rodinného prostředí.  

Poslední z Janiných zájmů je čtení. Podle svých vlastních slov čte Jana velmi ráda a 

čtení také věnuje veškerý svůj volný čas. Chodí velmi ráda do knihovny. Čte rychle a je 

schopná přečíst velké mnoţství kníţek, coţ ale dělá starosti její mamince. Maminka není ráda, 

ţe Jana čte tolik publikací a domnívá se, ţe Jana se některé informace dozvídá zbytečně brzy 

a zaţívá pak problémy svému věku nepřiměřené. 

 „ Nadané děti se vyznačují vytrvalostí při vykonávání činností, které je zajímají, mají 

rozmanité zájmy a neunavuje je duševní činnost“ ( Hříbková, 2009, str. 95).  

Tato vytrvalost je patrná u Jany právě v četbě. Jana čte několik hodin bez přestání a 

zapomíná i na základní biologické potřeby. Tento fakt maminku také zneklidňuje, proto Janin 

volný čas prokládá dalšími zájmovými aktivitami. Jana má mnoho zájmů a jsou pro ni 

důleţité.  

Ve výzkumu L. M. Termana (1925) se můţeme dočíst o zájmech nadaného dítěte. „ U 

nadaných dětí se většinou vyskytoval jeden dominantní zájem“ ( Hříbková, 2009, str. 52). 

Mohli bychom říci, ţe kdyby Janu maminka nedonutila mít více zájmů (z rozhovoru 

vyplynulo, ţe Jana je za tento fakt nakonec ráda), Jana by pravděpodobně měla jen jeden 

zájem a tou by byla četba. Jana četla a čte v kaţdé volné chvíli. I cestou do školy a ze školy.  

 

5.1.8 Vztah k označení „nadaný“ 

 

Termín „nadaný“ maminka v rozhovoru užívá velmi často. Označení „nadaný“, 

pouţila paní Sládková z nás dvou jako první, a to hned z počátku rozhovoru. Dokonce o své 

dceři mluví jako o extrémně nadprůměrně nadané. Z toho je patrné, ţe paní Sládková 

tomuto pojmu přikládá velký význam. Z rozhovoru vyplývá, ţe paní Sládková si nadání své 

dcery velmi váţí a chtěla by ho co moţná nejvíce rozvíjet. Velmi často naráţí na to, ţe paní 
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učitelka třídní není údajně disponovaná k tomu, aby schopnosti její dcery maximálním 

moţným způsobem rozvíjela.  

Všechny děti paní Sládkové jsou prý nadprůměrně nadané. Nejstarší syn, Jana a Janina 

sestra absolvovali pedagogicko-psychologické vyšetření, které potvrzuje jejich nadprůměrné 

nadání. Paní Sládková toto povaţuje za normu a přeje si, aby svět byl přizpůsoben jejím 

dětem. Konkrétně to aplikuje na oblast školství. Myslí si, ţe škola by měla být schopna 

s tímto typem dětí pracovat. Tuto praxi bere za samozřejmost a je velice zklamaná, pokud to 

tak není.  

V průběhu rozhovoru maminka postupně vyjmenovává, na co je její dcera extrémně 

nadaná. Hovoří o tom, ţe je nadaná na výtvarnou výchovu, výborně kreslí. Jana byla třetí  v 

Celopraţské komixové soutěţi. Také je nadaná na sport. Dokazuje to fakt, ţe Jana chodí na 

sportovní gymnastiku a je v ní úspěšná. Maminka dodává, ţe jestli je její dcera na něco 

extrémně talentovaná, tak je to hudba. Vysokou míru talentu potvrzují i Janiny učitelé na 

hudební nauku a hry na housle. K tomu ale dodává, ţe Jana je sice extrémně talentovaná na 

hru na housle, ale je líná a na nástroj necvičí. K tomuto sdělení ještě přidává komentář: „Jana 

je zvyklá, že na co šáhne, to jí jde okamžitě“. (Příloha č.1, str.66). U hry na nástroj tomu však 

tak nebylo. Nešlo jí to a Jana se dále této oblasti nevěnuje, nedává tomu další prostor. Proto je 

maminka velice nerada, ţe k tomu došlo právě ve hře na housle, zvlášť kdyţ odborníci kolem 

vnímají její vysokou míru talentu.  

Paní Sládková v rozhovoru pouţila termín asistentka pro nadané. Tento termín 

pouţila v souvislosti s tím, ţe se jí podařilo prosadit tuto asistentku pro její děti. Asistentka 

připravuje hodiny výuky, které děti mají individuálně mimo standardní rozvrh. Hodiny prý 

dávají moţnost rozvíjet se dle potřeb dětí v českém jazyce a v matematice. Asistentka 

umoţňuje dětem pracovat na takových úkolech, které vyhovují jejich stupni kognitivního 

vývoje. 

Paní učitelka slovo „nadaný“ pouţívá v rozhovoru rovněţ. Janu přiřazuje k dětem 

velice schopným, nadaným.  

Jana se k termínu nadaný vůbec nevyjadřuje. Své schopnosti hodnotí velice skromně, 

dokonce aţ nesměle. V celém rozhovoru se slovo „nadaný“ nevyskytuje. 

Maminka i paní učitelka s termínem „nadaný“ pracují bez problému a chápou jeho 

význam. Maminka uţívá tento pojem z toho důvodu, aby se škola více věnovala její dceři. Ale 

označování dítěte jako nadprůměrně nadaného sebou přináší dva možné dopady. První z nich 

je, ţe se dítěti dostane přiměřená podpora a nadání dítěte je plně podporováno a rozvíjeno. 

Toto se děje za předpokladu, ţe okolí nadaného dítěte ví, jak s dítětem pracovat a jak 
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stimulovat jeho akcelerovaný vývoj. Existuje však druhý protipól: „ negativního dopadu 

pozitivního označování nadaného dítěte, který se může projevovat zejména 

v sourozeneckých a vrstevnických vztazích.“ ( Hříbková, 2009, str. 100). Děti, které byly 

identifikované jako nadané, mají v rodinách speciální statut. Mezi rodiči a nadaným dítětem 

převaţuje verbální komunikace více, neţ mezi rodiči a sourozenci nadaného dítěte. Rodina je 

velmi výkonově zaměřená a dává méně prostoru pro emocionální vyjadřování dítěte. „Ve 

výzkumu D.G.Cornella a I.N.Grossbergové ( 1989) se ukázalo, že rodiče, kteří operují 

s termínem nadání, si dítě idealizují a jsou na něm emočně závislí. Nikoliv škola, ale 

idealizované představy o svém dítěti a tím nerealistická očekávání vysokých výkonů dítěte ze 

strany rodičů se mohou stát hlavním zdrojem problémů samotného dítěte“ ( Hříbková, 2009, 

str. 101).  

Tím, ţe maminka s termínem „nadaný“ operuje a mohli bychom tvrdit, ţe rodina 

Sládkových odpovídá charakteristikám popsaným výše, můţe tím svou dceru vystavovat 

nepřiměřenému tlaku. S tímto tlakem se Jana vyrovnává únikem od reality (vysokého nadání 

a nadprůměrných schopností) skrze četbu. Je velmi sloţité najít hranici označování nadaných 

dětí. Na jednu stranu je nutné, aby nadané děti byly označeny za nadané, aby se s nimi mohlo 

adekvátně pracovat, ale na druhou stranu si musíme být vědomi jistých rizik, která toto 

označení sebou přináší.  

 

5.1.9 Zpětný pohled na školní docházku  

 

V této kapitole bude analyzováno zpětné hodnocení uplynulé školní docházky 

nadaného dítěte. Zda rodič, učitel hodnotí rozhodnutí vstupu dítěte do školy pozitivně či 

negativně. Jaká pozitiva a negativa toto s sebou přináší.  

Nejprve se budeme věnovat paní Sládkové. Paní Sládková hodnotí vstup do školy 

pozitivně a uvedla jeden zásadní důvod délku vzdělávání. Ta neúměrně narůstá a tím se doba 

strávená ve škole pro dítě prodluţuje. Neţ člověk dokončí vysokou školu, tak je mu dvacet 

šest let a najednou zjistí, ţe rodina a děti nikde. „Já jsem si říkala, že když slečna bude 

maturovat v sedmnácti a vejšku bude mít hotovou ve dvacetidvou, tak to bude jedině dobře.“ 

(Příloha č.1, str.68) :dodává paní Sládková. Vstup do školy o rok dříve hodnotí pozitivně, ale 

vstup do školy o více let dříve by nedoporučila kvůli věku spoluţáků ve škole. Pak by prý 

věkový rozdíl byl aţ příliš veliký.  

Jednoznačně největším negativem jsou podle ní ty starší spolužáci. A dodává, ţe se 

to neprojeví v první třídě, ani ve druhé, ale v páté uţ ano. Někteří Janini spoluţáci mají 
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odklad a pak se vytváří i dvouletý věkový rozdíl. Jana se pak seznamuje s problémy, které by 

jinak tak brzy proţívat nemusela. Jiná negativa neuvedla. 

Jako jednoznačné pozitivum paní Sládková uvedla, ţe ve skutečnosti Jana ušetří 

nějaké ty roky ţivota, myslí tím, ţe bude mít hotovou vysokou školu ve svých dvaadvaceti 

letech a bude se moci věnovat své rodině a plánovat děti. Toto tvrzení je zajímavé 

v konfrontaci s dnešními statistickými údaji. Na webových stránkách českého statistického 

úřadu se můţeme dočíst, ţe přibývá lidí, kteří ţijí takzvaně „single“. Tento fenomén je 

otázkou posledních let. Jedná se o lidi, kteří se nechtějí vázat ţádnými povinnostmi 

k rodinnému ţivotu. Sňatečnost má klesavou tendenci od roku 2000. A lidé uzavírání sňatku 

odkládají někdy aţ po 35 roce ţivota. Je tedy s podivem, ţe maminka Jany tento názor zastává 

navzdory dnešní opačné tendenci. Ohledně doporučení pro další rodiny, které se rozhodují, 

zda-li svého potomka dát do školy dříve, paní Sládková uvádí, ţe nejvíce záleží na 

komunikaci s paní učitelkou. Proto je dobré si vybrat kvalitní školu, ve které se bude umět 

pracovat s dětmi nadprůměrného intelektu. 

Paní učitelka Rubešová uvádí, ţe v Janině případě si myslí, ţe předčasný vstup do 

školy byl jednoznačně pozitivní. „Jana má mnoho nadprůměrných schopností, díky nimž 

dokáže svůj věkový rozdíl se spolužáky dostatečně kompenzovat a dohonit tak jejich vývoj.“  

Paní učitelka mluví také o jemné motorice. Jemná motorika dělala Janě zpočátku 

školní docházky problém. Tento problém byl vidět zejména ve výtvarné výchově, ale 

nejmarkantnější to bylo v psaní. Jana se učila psát stejně jako její spoluţáci. Ale paní učitelka 

zdůrazňuje, ţe právě díky nadprůměrným schopnostem to Jana byla schopna brzy dohnat. 

Paní učitelka zdůrazňuje, ţe to byla jen otázka času a nácviku. 

Kromě uvedené jemné motoriky, nebyl ţádný jiný problém se začleněním do 

kolektivu.  

Na závěr lze říci, ţe rodiče hodnotí předčasný vstup do školy své dcery pozitivně. 

Zejména z důvodu zkrácení doby chození do školy a moţnosti dřívějšího zaloţení rodiny. 

Dřívější nástup o více neţ o rok paní Sládková rodinám nedoporučuje. Věkový rozdíl mezi 

spoluţáky by byl příliš výrazný.  

Paní učitelka toto rozhodnutí hodnotí také pozitivně. Říká, ţe Jana má mnoho 

nadprůměrných schopností, kterými je schopna své spoluţáky dohonit a vývoj vyrovnat.  
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5.2 Případ: Rodina Strunných 

 

5.2.1 Charakteristika respondentů a podmínky, za kterých rozhovor probíhal 

 

Rodina je čtyřčlenná a úplná. Manţelé Strunných mají dvě děti, dceru Evu, které je 

šest let, a syna, kterému je osm měsíců. Rodina ţije v malém domě se zahradou na okraji 

Prahy. Matka je na mateřské dovolené se synem. Dcera navštěvuje ZŠ na Praze 8, do které 

denně dojíţdí autem. V době, kdy rozhovor probíhal, navštěvovala 1. třídu. Otec je 

architektem. Rodina hodně investuje do školních i mimoškolních aktivit. Mají vysokou 

aspiraci, co se týká úspěchů dětí. Paní Strunné je 38 let, nejvyšší dosaţené vzdělání má 

vysokoškolské. 

Rozhovor probíhal u Strunných v rodinném domě. Byl realizován v dopoledních 

hodinách a trval asi 45 minut. Rozhovor byl nahráván u jídelního stolu v prostoru mezi 

obývacím pokojem a kuchyní. U rozhovoru nebyly přítomny jiné osoby. Dcera byla ve škole 

a syn u prarodičů.  

Evě Strunné je 6 let, navštěvuje 1. třídu ZŠ na Praze 8. Zájmy: Egypt, Řím, 

matematika, osmisměrky, karate a hra na klavír. U rozhovoru matka nebyla přítomna. 

Rozhovor se odehrával u jídelního stolu a trval necelých 45 minut. Rozhovor probíhal 

v odpoledních hodinách, kdyţ Eva přišla ze školy. Matka a bratr Evy byli v prvním patře 

domu. 

Paní učitelka se jmenuje Šenkýřová, je jí 50 let, učí Evu od září na ZŠ na Praze 8, na 

ZŠ vede nadstavbový a doprovodný program pro nadané děti. Nejvyšší dosaţené vzdělání je 

vysokoškolské, obor pedagogika. 

Rozhovor byl realizován o polední pauze dětí v budově školy. Rozhovor probíhal ve 

třídě Evy S. a trval asi 15 minut. U rozhovoru nebyl přítomný nikdo jiný kromě respondenta a 

výzkumníka. Seděly jsme v prvních lavicích. V polovině rozhovoru nás vyrušily děti 

přicházející z oběda. Na posledních pět minut rozhovoru jsme se přesunuly do kabinetu.   
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5.2.2 Analýza a diskurs  výsledků rozhovorů 

 

V této kapitole budou analyzovány rozhovory a vytvořeny konkrétní kategorie, které 

z nich vyplynuly. Současně pokládám za důleţité se k nim vyjádřit a uvést výsledky 

pozorování. 

5.2.3 Pozorování v průběhu rozhovorů 

Paní Strunná 

První setkání s paní Strunnou proběhlo v pedagogicko-psychologické poradně na 

Praze 8. Tuto poradnu rodina navštívila z důvodu vyloučení nepozornosti u Evy. Dcera měla 

potíţe ve škole s učením, mohlo to být z důvodu těţkého porodu a rodina chtěla vyloučit 

nějaké postiţení. Paní Strunná byla velmi ochotná. Rozhovor trval necelou půl hodinu a vedl 

k otevření tématu. S paní Strunnou jsem se setkala ještě podruhé, rozhovor trval déle a 

v uvolněnější atmosféře. Paní Strunná je velmi vstřícná a její odpovědi byly velice bohaté. 

Paní Strunná odpovídala velmi poctivě a bohatě. Svému dítěti věnuje pozornost a je 

orientovaná na výkon a svou dceru k tomu vede. 

Eva Strunná 

Evu jsem viděla také dvakrát. Poprvé v pedagogicko-psychologické poradně ve stejný 

den jako její maminku. Na prvním setkání ţádný rozhovor neproběhl. Jen jsme si s Evou 

vyměnily pár slov v čekárně. Eva ten den podstupovala psychologické vyšetření, které mělo 

vyloučit nepozornost. Eva nejprve působila jako velmi introvertní dívka, ale postupem 

rozhovoru se více otevřela. Uţ v poradně se mně zmínila o dvou chlapcích z její třídy, kteří ji 

zlobí, a také o tom, ţe uţ dostala dvakrát za 5. Tyto informace mi ještě jednou zopakovala při 

našem druhém setkání. Je velmi hravé dítě, kreativní a svým způsobem hodně svá. Na první 

pohled není patrné, ţe Eva patří do skupiny nadaných dětí. 

Paní učitelka Šenkýřová 

Poprvé jsem se s paní učitelkou setkala v budově školy. Paní učitelka během 

rozhovoru působila velmi otevřeně a zapáleně pro svou práci. Nadaným ţákům se na škole 

věnuje a vytváří pro ně výuku nad rámec běţného vyučování. Paní učitelka na mě působila 

dojmem, ţe dokáţe být velmi blízko dětem a ţe se dokáţe vţít do jejich situace. 

 

5.2.4 Důvody předčasného vstupu do školy 

 

Důvod, proč se paní Strunná se svým manţelem rozhodli svou dceru dát do školy 

dříve, neţ jí bylo šest, byl ten, ţe dcera ve čtyřech letech znala písmena a dokázala přečíst 
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jednoduché nápisy na zdech a cedulích. Nejprve uměla velká písmena a v pěti letech uţ znala 

většinu malých písmen. Číst začala kolem pěti let a ani počítání jí nedělalo problém. Prvotní 

impulz tedy bylo to, ţe dcera už uměla číst. Další důvody, které maminka uvádí jako 

relevantní a podle kterých se rozhodovali, byly ty, ţe Eva dokázala přečíst básničky, dokázala 

napočítat mamince do dvaceti, sčítat a odčítat. V březnu roku 2009 Eva onemocněla 

zápalem plic a po propuštění z nemocnice probíhala rekonvalescence. Maminka byla na 

mateřské dovolené s Eviným bratrem. Maminka pro Evu vymyslela program na dopoledne, 

aby se nenudila, dělaly spolu přípravu pro předškoláky. Během tohoto intenzivnějšího 

věnování se dceři maminka zjistila, ţe dcera je velmi schopná. Eva dokázala spoustu věcí, 

které jsou vyučované aţ během první třídy. Dále maminka mluvila o tom, ţe u Evy objevila 

veliký zájem o starobylé kultury, jakými byly Egyptská a Římská říše. Proto jí pořídila 

publikace přiměřené jejímu věku. Paní Strunná dále uvádí, ţe Eva si velmi rychle osvojuje 

nové věci a to prý byl také jeden z důvodů, proč šla do školy dříve. Rodiče měli obavu, ţe 

pokud takto vyvinuté dítě zůstane ve školce ještě jeden rok, její vývoj to ţádným způsobem 

neposune, ba naopak zbrzdí. K tomuto maminka dodává, ţe dcera navštěvovala školku typu 

Montessori, která umoţňuje učení se od starších dětí. To velmi pomáhá dětem mladším, ale 

těm starším uţ ne. Rodiče se obávali, ţe koncept Montessori uţ jejich dceru dál nevyvine a 

naopak její vývoj bude brzdit.   

Před vstupem do školy musela Eva podstoupit pedagogicko-psychologické vyšetření. 

Na základě tohoto vyšetření se rodiče dlouho rozhodovali, zda do školy nastoupí či 

nenastoupí. Z psychologického vyšetření bylo patrné, ţe po stránce kognitivní je vstup do 

první třídy doporučen, ale zjistilo se, ţe Eva je rychle unavitelná, zvlášť u stereotypních a 

dlouhotrvajících úkolů. Nakonec se rodiče domluvili tak, ţe Evu do první třídy pošlou a 

budou se snaţit předcházet únavě tím, ţe ji maminka bude vyzvedávat hned po vyučování. 

Maminka říká: „…. já budu ještě rok doma s malým, takže kdyby tam byly nějaké komplikace, 

tak ji budu moci pomoct, že jsem doma..“ ( Příloha č.4, str.85). 

Ve školce prý nepoukázali na to, ţe by Eva měla jít do školy dříve. Tento fakt můţe 

znamenat i to, ţe Eva se ve školce projevovala jinak neţ doma. „Je dost individualistická a 

dělá si věci po svém“(Příloha č.4, str.85). říká maminka. Také kdyţ nemá někoho ráda, tak 

s ním nekomunikuje. Ve školce takový problém nastal. Jedna z paní učitelek Evě 

nevyhovovala, a tak se Eva jejich vzájemnému vztahu bránila. To můţe být důvodem, ţe 

učitelky její akceleraci nezjistily.   

Z rozhovoru s paní učitelkou Šenkýřovou vyplynulo, ţe Eva šla do školy dříve, 

protoţe je velmi šikovná. Více se k tomuto tématu nevyjadřuje, ale hned dodává, ţe Eva byla 
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sice šikovná, ale sociálně nezralá. Ţe sice uměla číst, psát, počítat, ale její sociální zralost 

nebyla dostatečně vyvinutá.  

Důvody předčasného vstupu do školy byly u Evy schopnosti čtení, počítání a rychlé 

osvojování si nových věcí. Čtení je velmi častým důvodem, proč rodiče dávají své děti dříve 

do školy. Tyto děti jsou kognitivně velmi akcelerované a dovednost čtení si osvojují velmi 

brzy. Téma čtení jsem jiţ dostatečně zmiňovala u předchozí rodiny, proto se budu věnovat 

rychlému osvojování nových věcí. Děti, které jsou kognitivně velmi vyspělé, dokáţou rychle 

vstřebávat nové informace. Jsou velmi zvídavé a na mnoho věcí se rodičů a dospělých 

doptávají. V publikaci Machů, v kapitole Identifikace nadaných dětí, můţeme nalézt obecné 

charakteristiky těchto dětí, mezi které patří i akcelerovaná dovednost učit se novým věcem a 

dlouhodobá koncentrace v oblasti svého zájmu (Machů, 2006, str. 19). V publikaci 

psychologie pro učitelky mateřské školy nalézáme větu: „ že zejména starší děti předškolního 

věku jsou schopny bez problémů číst a počítat.“ ( Hříbková 2003, in Mertin, Gillernová, 2003, 

str. 150). Je tedy obecně známo, ţe děti, které jsou kognitivně akcelerované mají zájem 

dovídat se nové věci ve velmi nízkém věku. Tato skutečnost můţe rodiče inspirovat 

k uvaţování dát dítě do školy dříve, ale pojí se i s mnoha úskalími.  

 

5.2.5 Vztah a spolupráce se školou 

 

Škola rodině hodně pomohla při zápisu, kdy pan zástupce rodině poradil pedagogicko-

psychologickou poradnu, kterou navštívili. Vycházeli vstříc, kdyţ rodina zjišťovala informace 

o moţném dřívějším nástupu do školy. Spolupráci se školou paní Strunná hodnotí velice 

pozitivně. Kdyţ jejich dcera nastoupila v září do školy, rodiče si mysleli, ţe všechno probíhá 

tak, jak má. Po měsíci poslali paní učitelce e-mail. Zajímalo je, jak ve škole jejich dcera 

pracuje a jak probíhá její začleňování do kolektivu. E-mail, který přišel od paní učitelky, byl 

pro rodiče velice překvapující. V e-mailu stálo, ţe dcera vůbec nespolupracuje a že nečte. 

Má problém se začleněním do kolektivu, není dostatečně sociálně zralá. Největším 

problémem bylo, ţe Eva nechtěla komunikovat a do interakce s učitelem vůbec nevstupovala. 

Eva vůbec nedávala najevo, ţe něco umí a ví. Rodiče byli stejně překvapení jako paní učitelka 

a hledali příčinu. Na doporučení paní učitelky, tím, ţe poukázala na sociální nezralost, 

navštívili znovu pedagogicko-psychologickou poradnu, kde ţádali vyšetření, které by 

potvrdilo, či negovalo vyjádření paní učitelky. Psycholoţka uvedla, ţe Eva není sociálně 

nezralá, ale ţe je to reakce na něco nového, neznámého. Prý mnoho věcí, které se ve škole 
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probíraly, Eva uţ znala. Děti, které jsou introvertní jako Eva, se mohou stáhnout do sebe a 

řešit si své věci. Zadanou práci udělají, ale pak uţ chtějí mít hotovo a dělají si něco svého.  

  Komunikace s paní učitelkou třídní je na výborné, profesionální úrovni. Paní 

učitelka má zájem, s rodiči o problému mluvila otevřeně a měla zájem na zlepšení. S rodiči se 

domlouvala na moţném postupu při řešení Eviných problémů. Eva začala vypracovávat různé 

referáty navíc a nosila do školy výtvarné výrobky, které se týkaly daného probíraného učiva. 

Paní učitelka hodnotí komunikaci s rodiči také pozitivně. „Má štěstí, že má šikovné rodiče, 

pořád jsme si dopisovali, po emailu, rodiče nechodili do školy. Sledují její vývoj, mají zájem, 

aby se její nadání podněcovalo a rozvíjelo. “ (Příloha č.6, str.105) :dodává paní učitelka. 

Spolupráce ve škole probíhala ve vzájemném souladu, kdy jedna strana byla 

ochotna naslouchat té druhé. Zároveň se byly obě strany schopné domluvit na daném 

problému. Pojmenovat ho a začít s ním pracovat. 

Eva se do školy těšila. Měla nakoupené školní potřeby dlouho předtím. Paní učitelku 

hodnotí jako přísnou, ale spravedlivou.  

Rodiče mají veliký respekt ze školy jako z instituce, která rozumí vzdělávání, a 

respektují rozhodnutí a hodnocení paní učitelky. Například maminka byla hodně překvapená 

přísným hodnocením paní učitelky za písanku. Dokonce říkala, ţe se začalo známkovat na 

konci října a ţe se rovnou dávaly čtyřky a pětky. Maminka říkala, ţe někdy sama neví, kde je 

hranice hodnocení, ale ţe nemá pedagogické vzdělání, a proto respektuje rozhodnutí paní 

učitelky, ţe ona určitě ví, co dělá. 

V modelu spolupráce mezi školou a rodiči podle Rabušicové a kol. (2004) jsou 

čtyři moţné varianty vztahu rodič–škola. Rodič v roli klienta (popsáno výše), rodič v roli 

partnera, rodič v roli občana a rodič jako problém. Ve vztahu škola a rodina Strunných 

bychom mohli hovořit o modelu rodič jako partner. Tento model je zaloţen na spolupráci 

mezi školou a rodiči. Oběma stranám jde o blaho dítěte, o zlepšení jeho situace. Vzájemně se 

respektují a naslouchají si. Učitel se snaţí potlačit svou roli odborníka a přijímá názory od 

rodičů jako podnět ke zlepšení kvality své práce. Rodiče sice nemají odborné vzdělání, ale 

jsou primárními činiteli ve výchově, proto jejich rady a postřehy mohou být velmi 

inspirativní. Oproti tomu rodiče přijímají názory učitelů jako odborníků na výchovu a snaţí se 

poţadavkům učitele vyhovět. Paní Strunná sama říká, ţe nemá odborné pedagogické vzdělání 

a paní učitelce třídní důvěřuje, ţe svou práci dělá odborně a kvalifikovaně. Ve vztahu mezi 

školou a rodinou Strunných je patrná vzájemná důvěra.  

V modelu spolupráce autorů Colangela a Dettmana, který je také popsán viz výše. 

Oproti modelu Rabušicové, která se zabývá obecně spoluprací školy a rodiny, se tito autoři 
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zaměřili na spolupráci mezi školou a rodinou, ve které je nadané dítě. Zde můţeme nalézt také 

čtyři typy interakcí mezi rodinou a školou a jsou to: spolupráce, konflikt, narušená interakce a 

přirozený vývoj. Mezi rodinou Strunných a školou můţeme hovořit a spolupráci jako 

kooperaci. „ Ta vzniká při shodných postojích rodičů a školy. Základní postoj je, že škola 

musí být aktivní ve vzdělávání nadaných a vytvářet pro to podmínky“. ( Hříbková, 2009, str. 

102). Škola, kterou Eva navštěvuje tyto podmínky splňuje. Mezi školou a rodinou dochází 

k aktivní spolupráci a vzájemnému respektu. Tento model je autory povaţován za ideální a 

autoři dodávají, ţe tento model se vyskytuje velmi ojediněle.   

 

5.2.6 Sociální vztahy dítěte 

 

O sociálních vztazích maminka začala spontánně mluvit na začátku rozhovoru. 

Maminka vyprávěla, ţe Eva byla klidné a spokojené dítě. „ když se dostala do kolektivu, byla 

hodně ostýchavá.“ (Příloha č.4, str.83). Eva vyhledávala starší děti a stála stranou od 

vrstevníků. Vţdy se drţela stranou, pozorovala ostatní a nezapojovala se do hry.  

Ve škole to bylo podobné. Kdyţ začala Eva chodit do školy, zpočátku se do kolektivu 

vůbec nezapojovala. Trvá jí delší dobu, neţ se sţije s kolektivem. Tohoto problému si všimla 

paní učitelka a říkala, ţe Eva je nezralá. S tím maminka nesouhlasí a říká, ţe to není tím, ţe 

by nebyla sociálně zralá, ale ţe je to dáno Evinou povahou. Maminka si myslí, ţe kdyby Eva 

šla o rok později, tak by tento problém byl úplně stejný, není to dáno sociální nezralostí, ale 

povahovými rysy. Zde je patrný rozpor v názoru matky a učitelky.  

Ve třídě má dva nejlepší kamarády, ale maminka si není jistá hloubkou vztahu. Říká, 

ţe Evě trvá dlouho, než si nějaký vztah k někomu vytvoří, a pokud si ho vytvoří, je to vztah 

dlouhodobý a intenzivní. Například má jednoho kamaráda ze školky, se kterým se vídá doteď. 

Maminka si tedy myslí, ţe neţ si Eva najde ve třídě nějakého kamaráda, bude to chvilku trvat, 

ale pak tento vztah bude kvalitní. Maminka také zmiňuje důvod, proč trvá déle, neţ si najde 

kamaráda. Je to moţné tím, ţe Evu vozí hned po vyučování domů, protoţe chce mít pod 

dohledem stravování své dcery. Na začátku školního roku zjistila, ţe Eva ve škole nejí 

všechna jídla, a tak začala doma vařit, aby Eva jedla pořádně. Maminka vidí jistou souvislost 

mezi unavitelností na počátku roku a nedostatečným přísunem kalorií. 

Eva uvádí, ţe má ve třídě dva kamarády, ke kterým má však ambivalentní vztah. Na 

jednu stranu říká, ţe jsou strašní, a na druhou stranu jsou to nejlepší kamarádi. To, ţe jsou 

strašní, zapřičinila situace, kdy oba dva podváděli při jedné společenské hře. Jeden z nich sedí 

před Evou a druhý za Evou. Oba dva kamarády Eva označila za ,,drzouny“, protoţe jí 
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několikrát řekli, ať ,,nečumí“. V průběhu rozhovoru Eva prozradila, ţe sedí v lavici vedle 

kluka. Tento kluk, jak označila Eva, je takový ,,trumbera“. Kdyţ jsem se zeptala, proč je 

trumbera, Eva odpověděla, ţe jí slíbil pokémony a nedodrţel slovo. Z tohoto vyplývá, ţe Eva 

pravděpodobně dává důraz na spravedlnost a na fair play. Prozradila také, ţe předtím 

seděla s dívkou, ale s tou byla rozsazena, protoţe si povídaly, kdyţ jí radila. Eva říká: „…že 

se tam hodně holčiček neučí“ (Příloha č.5, str.102). Eva by byla hodně nerada, kdyby do třídy 

přišel nový ţák a byl by to kluk, prý by to bylo hrozné. Z rozhovoru mám pocit, ţe se Eva 

začleňuje do třídního kolektivu. Z toho, ţe vyprávěla o záţitcích se svými spoluţáky, je vidět, 

ţe k nim má vytvořený vztah, a znamená to, ţe do něj investuje. 

Paní učitelka se k Eviným sociálním vztahům vyjádřila dosti odlišným způsobem neţ 

maminka. Říká, ţe Eva je sociálně nezralá. Ţe těţko nachází cestu ke svým spoluţákům. 

Kdyţ jsem se zeptala, jak je to ve třídě s kamarády, paní učitelka řekla, ţe se to má tak, ţe 

Eva je hodně originální a svá, a kdyţ mají dělat práci ve skupinách a Evě se ta práce nelíbí, 

tak se spoluţáky nepracuje. Nechce se jí podřizovat, ale zároveň není tak průbojná, aby svůj 

názor řekla nahlas a stála si za ním. Často stála opodál a své spoluţáky pozorovala. Nyní 

dochází ke zlepšení situace. Někdy se ovšem paradoxně chová tak, ţe na sebe upozorňuje. Do 

školy přichází s originálními nápady a oblečením. Paní učitelka dodává: „Právě že, možná je 

to tím, že jsme spádová oblast pro tři školky. Možná je to také tím, že tady jsou skupinky dětí 

ze školky a Eva přišla úplně odjinud z jiné školky“ (Příloha č.6, str.106). Rodiče se dozvěděli, 

ţe jejich škola se věnuje nadaným dětem a tak Evu dali do této školy, ale Eva tu nikoho ze své 

bývalé školky nemá. To ostatní děti mají kamarády ze školky, a tím moţná tvoří uzavřenou 

skupinu, do které těţko pouštějí originální a vybočující Evu.  

Zde je třeba zmínit rozpor v tvrzení maminky, paní učitelky a Evy v sociální oblasti. 

Paní učitelka tvrdí, ţe Eva je sociálně nezralá. Ţe se do kolektivu nezapojuje. Maminka tento 

fakt vysvětluje tím, ţe Eva je takové povahy, ţe trvá delší čas, neţ si k někomu vytvoří hlubší 

vztah. Eva tvrdí, ţe ve třídě kamarády má. Ve výzkumu E. Gordona, A. Thomase a S. Chesse 

učitelky v mateřské škole určily čtyři typy nadaných dětí. Prvním z nich je otevřený typ 

dítěte, který rychle reaguje na nové věci a situace. Druhým typem jsou přizpůsobivé děti, 

zpravidla se pozitivně připojí ke skupině. Třetím typem jsou váhající děti, které nejprve stojí 

stranou, ale potom se pomalu připojí k ostatním. A čtvrtým typem dětí jsou uzavřené děti, 

které mají delší čas negativní postoj k nové situaci ( Gordon, Thomas, Chess, 1970 podle 

Laznibatové, 2007, str. 232). Z tohoto výčtu typů dětí bychom mohli Evu zařadit mezi děti 

váhavé. Z počátku byla ve škole uzavřená a nezapojovala se do kolektivu, ale postupem času 
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se více začala připojovat a spolupracovat s ostatními, coţ dokládá i tvrzení paní učitelky, 

která říká, ţe postupem času se situace zlepšila. 

 

5.2.7 Zájmy dítěte 

 

Z rozhovoru vyplynulo, ţe rodina upřednostňuje školní vzdělávání. První zmínka o 

Evině zájmu se objevuje hned z počátku rozhovoru. Maminka uvádí zkušenost, kdyţ se dcera 

doma léčila z prodělaného zápalu plic. Dělaly spolu různé úkoly pro předškoláky a maminka 

zjistila, ţe Eva má několik zájmů, které jsou neobvyklé. Maminka vypráví: „Eva se zajímala 

o dávné civilizace, například o Egypt a Řím,….. nebo četla různé básničky“ (Příloha č.4, 

str.84). Svou dceru v tom podporovala tím, ţe jí nakoupila publikace s tímto zaměřením a 

přiměřené jejímu věku. Dcera si tyto knihy velice oblíbila a ráda si je pročítá. Dále ráda 

pročítá různé atlasy a zjišťuje různé informace. Například ji baví, kdyţ můţe srovnávat 

jednotlivé země a hledat, kde co leţí. Eva nemá jeden konkrétní specifický zájem, ale má 

velmi široký rozsah zájmů. Ráda vyplňuje osmisměrky a velmi ji zajímá matematika.  

Mimoškolní aktivitami jsou karate a hra na piano. Karate jí rodiče zvolili, protoţe 

napomáhá ke koncentraci a k tréninku vůle. Evě více sedí individuální sport neţ kolektivní a 

maminka znovu zdůrazňuje, ţe je to dáno její povahou. Paní učitelka na třídních schůzkách 

pochválila Evinu vyšší koncentraci, to přisuzuje maminka karate. Eva hraje na piano, cvičí 

denně dvacet minut. Rodiče si myslí, ţe je to tak akorát. Nechtějí to přehánět.  

Paní učitelka se tomuto tématu v rozhovoru nevěnuje. 

Na otázku, co Evu ve škole baví nejvíce, odpověděla: „Vybika“ (Příloha č.5, str.95). 

Byla jsem odpovědí překvapená, uţ jen proto, co říkala v rozhovoru maminka. Paní Strunná 

uvedla, ţe Eva vybíjenou, jakoţto kolektivní sport, nemá moc ráda, protoţe nese špatně, kdyţ 

ji vybijí. Několikrát se stalo, ţe kdyţ byla vybita z počátku hry, tak se rozbrečela, ţe nechce 

prohrávat. Vymyslela tedy taktiku, ţe se nechá vybít hned na začátku, půjde si sednout na 

lavičku a bude hru bojkotovat. Moţná, ţe si Eva při rozhovoru vymýšlela nebo se situace 

změnila. Během rozhovoru týkajícího se vybíjené Eva zdůraznila, ţe není moc veliká a proto 

jí to nejde. Eva si situaci racionálně vysvětlila, a proto ji tato hra začala bavit.  

V průběhu rozhovoru se Eva chlubí různými svými schopnostmi. Například, ţe umí 

napočítat do tisíce, ţe dokáţe nakreslit Shaun the sheep, předvádí své čtení a to, jak umí hrát 

vybíjenou. Maminka a učitelka však uvádí, ţe se Eva svými schopnostmi nechce chlubit. Eva 

také upozorňuje na to, ţe uţ má za sebou první zkoušky v základní umělecké škole, kde hraje 

na piáno. Hra na nástroj ji baví. Dalším zájmem, který byl v rozhovoru patrný, je zájem o 
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společenskou hru pokémoni a bakugani. Tato hra se hraje mezi dětmi ve třídě. Tyto 

předměty slouţí jako prostředek komunikace s ostatními dětmi, která je jinak pro Evu velmi 

těţká.  

Z rozhovorů je patrné, ţe Eva má mnoho zájmů, které ovšem nejsou přílišného 

rozsahu a nezajímají Evu do hloubky. Je to zajímavé právě v konfrontaci s výzkumem L. M. 

Termana (1925), kde se můţeme dočíst o zájmech nadaného dítěte. „U nadaných dětí se 

většinou vyskytoval jeden dominantní zájem“ ( Hříbková, 2009, str. 52). Eva je výjimka. Eva 

nemá jeden jediný zájem, kterému by věnovala svůj čas. Je patrné, ţe Eva teprve svůj 

konkrétní zájem hledá. Je zajímavé poukázat na to, ţe v průběhu rozhovoru se Eva chlubila 

svými úspěchy ve hře na piáno a tím, co vše umí nakreslit, oproti tomu maminka s paní 

učitelkou tvrdí, ţe Eva nerada ukazuje své schopnosti.  

Eva ráda pročítá různé encyklopedie a ilustrované knihy. Tento zájem maminku těší a 

podporuje ho. Eva tuto podporu cítí a chce se těmto zájmům ještě více věnovat.  

 

5.2.8 Vztah k označení „nadaný“ 

 

Paní Strunná v rozhovoru slovo nadaný pouţila jen dvakrát. Z toho vyplývá, ţe tento 

termín nepouţívá a nechce jím dceru označovat. Je moţné, ţe určitým způsobem cítí, ţe její 

dcera nespadá pod klasický pojem nadaný. Spíše bychom mohli Evu označit za originální a 

tvořivou. Paní Strunná mluví o tom, ţe její dcera má nadprůměrné vyjadřovací schopnosti, 

to potvrdilo i psychologické vyšetření. Má dobrou slovní zásobu a zajímá se o nové věci. 

V této souvislosti pouţívá označení „nadaný“. V druhém případě termín pouţívá k označení 

dcery v souvislosti s pohybem. Tvrdí, ţe není vyloţeně pohybově nadaná, ale nepatří mezi 

nesportovce. Na jiných místech v rozhovoru termín nadaný vůbec nepouţívá. Maminka hodně 

operuje s tím, ţe se dcera ve školce nudila a proto přemýšleli, ţe ji dají do školy dřív. Pojem 

nadaný v tomto kontextu nepouţívala. 

Oproti tomu paní učitelka Šenkýřová tento termín pouţila několikrát. Je to dáno 

jednak její profesí a jednak tím, ţe ona ve škole vede skupinu dětí, které dostávají úkoly nad 

rámec klasického vyučování. Vede skupinu dětí, které jsou nadané na matematiku. Dále 

hovořila o tom, ţe celá škola je zaměřena na nadané děti. Dokonce teď začíná nový projekt od 

Evropské unie, která finančně přispívá na rozvíjení nadaných ţáků. Ve škole se 

prostřednictvím testů vytipovali nadané děti a těm bude věnována větší pozornost při 

vyučování. Na internetu Evropská unie vytvořila portál, kde jsou přítomny úkoly, které jsou 
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těţší a pro nadané adekvátní. Eva v těch testech vyšla jako nadaná. Tak i jí bude tento projekt 

umoţněn.  

Paní učitelka má bliţší vztah k pojmu nadaný, neţ maminka. Nadaným dětem se 

věnuje a připravuje pro ně  práci navíc, kterou jim zadává v hodinách, pokud vidí, ţe se děti 

nudí. Paní učitelka říká, ţe to je hodně těţké. Ve třídě je spousta rozdílných ţáků, a ţe pro 

některé dělá úlohy navíc a některým musí při vyučování více pomáhat. V tomto směru je 

práce hodně náročná, hodnotí paní učitelka.  

V předchozích větách se můţeme dočíst, ţe paní učitelka a maminka pojem nadaný 

uţívají odlišným způsobem. Paní učitelka odborně, vzhledem ke své profesi, zatímco 

maminka s pojmem „nadaný“ operuje velmi opatrně. Vnímá problém negativního dopadu 

označování dětí „nadanými“. Z rozhovoru vyplynulo, ţe maminka si myslí, ţe nyní je dcera 

velmi bystrá a spadá do kategorie nadaných dětí, ale to se můţe v průběhu vývoje její dcery 

ještě změnit. Maminka říkala, ţe za pár let její dcera můţe patřit mezi průměr. Proto nejspíše 

dceru nechce označovat za nadanou.  

 

5.2.9 Hodnocení předčasného vstupu do školy 

 

Maminka Evin předčasný vstup do školy hodnotí pozitivně. Paní Strunná říká, ţe Eva 

nemá problém s učivem a to ostatní souvisí s její povahou a nebylo by to jiné, kdyby šla o rok 

později. Maminka říká, ţe nedochází k tomu, ţe by se jí ostatní spoluţáci posmívali kvůli 

tomu, ţe je mladší, protoţe Eva je poměrně vysoká na svůj věk, tak někteří spoluţáci ani neví, 

ţe je mladší. Maminka říká: „Určitě to hodnotím pozitivně protože, v podstatě neztratila se, 

nebo že by psychologicky utrpěla, že by ji děti utíkali to ne. Nebo, že by ji perzekuovali za to, 

že je mladší a myslím, že je výhodou, že ona je docela veliká.“ (Příloha č.4, str.92).  

 Do budoucna maminka situaci vidí velice pozitivně. Ve škole proběhlo vytipování 

nadaných dětí do programu Evropské unie a Eva se zařadila mezi nadané. S paní učitelkou 

probíraly moţný individuální plán na příští školní rok. Protoţe je velmi těţké z testu 

vyprofilovat, na co je dítě nadané, coţ je dáno také širokým záběrem Eviných zájmů, tak se 

s paní učitelkou domluvily na tom, ţe se Evě bude věnovat v kaţdé oblasti. Eva bude dostávat 

úkoly nad rámec vyučování. Tento program také nabízí moţnost zpracovávat různé úkoly 

přímo z domova skrz webové připojení na příslušné stránky, ale tento druh programu nebyl 

Evě doporučen. 

Na otázku, co by maminka doporučila rodičům, kteří se rozhodují nyní, zda své dítě 

dát do školy dříve, maminka odpověděla, ţe je těţké dávat doporučení. Záleží na 
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komunikaci se školou a na podpoře školy. Je to hodně specifické a kaţdý rodič by měl ke 

svému dítěti přistupovat individuálně a s ohledem na jeho schopnosti a dovednosti.  

Paní učitelka hodnotí situaci po půl roce slovy, ţe by Evě nedoporučila předčasný 

vstup. Paní učitelka říká: „Kdyby byla Eva mé první dítě, tak bych to nedělala“ (Příloha č.6, 

str.106). Paní učitelka zdůrazňuje, ţe se ve škole neučí jen psát a počítat, ale také určitému 

reţimu, ţe děti se musí naučit sedět v hodinách na místě, uklízet si své věci na lavici. S tím 

Eva měla z počátku veliké problémy. Paní učitelka dodává, ţe správné sociální chování by 

měla rozvinout mateřská školka, a tím naráţí na princip Montessori školek, který je hodně 

zaloţen na dobrovolnosti a děti neučí disciplíně, ty pak mají větší problémy v klasické škole. 

Maminka, uváděla, ţe Eva ve školce prostě nemusela sníst oběd, ale pak samozřejmě měla 

hlad.  

Maminka hodnotí vstup své dcery do školy pozitivně. Dodává, ţe to, ţe Eva měla 

problém se začleněním do kolektivu není dáno sociální nezralostí, ale její povahou. O rok 

později by to nebylo jiné. Paní učitelka hodnotí předčasný vstup Evy negativně. Dodává, ţe 

Eva je velmi kognitivně vyspělá, ale jen to ke vstupu do školy nestačí. Ţe je potřeba také 

soustředění a určitého reţimu, kterému se Eva velmi nerada přizpůsobuje.  
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5.3 Komparace případu 1 a 2 

 

Nyní se pokusím porovnat oba příběhy nadaných dětí navzájem. Pokusím se vyhledat 

společné a rozdílné momenty. I kdyţ je kaţdé rodinné prostředí rozdílné a individuální, lze 

najít u obou případů podobné prvky. 

 

5.3.1 Společné momenty 

 

Společných momentů je několik. Současně však často dochází k rozporným tvrzením 

mezi rodičem a učitelem nebo mezi rodičem a dítětem. To znamená, ţe situaci vnímají a 

interpretují odlišně.  

 

5.3.1.1 Četba 

Obě rodiny uvedly četbu jako důvod předčasného zaškolení svých dětí. U Jany bylo 

čtení výrazným momentem. Jana četla uţ velmi brzy a další pobyt ve školce by nebyl pro její 

vývoj vhodný. U Evy četba byla jedním z prvních impulzů dřívějšího zaškolení. Paní 

Sládková se snaţí Janinu četbu cenzurovat. Podle ní protoţe Jana tolik čte, proţívá problémy, 

které má načtené a které by proţívat nemusela. 

Paní Strunná oproti paní Sládkové čtení své dcery podporuje. Dcera se zajímá o 

starověké civilizace a paní Strunná tento zájem u své dcery chce rozvíjet. Proto jí koupila 

publikace týkající se těchto témat.  

Z toho tedy vyplývá, ţe četba můţe být pro rodiče tím nejdůleţitějším impulzem, kdyţ 

se rozhodují, zda dají dítě dříve do školy. Dítě tím, ţe čte, začíná vědět o okolním světě více, 

neţ děti, které nečtou. Proto se rodiče začnou obávat, ţe jejich dítě se v první třídě bude nudit, 

kdyţ uţ před vstupem do školy zná písmena a dokáţe plynně číst. S tím souvisí fakt, ţe obě 

dívky, Jana i Eva, si doma postěţovaly, ţe se za první třídu nenaučili nic nového. Četbu tedy 

uvedly obě rodiny jako velký impulz pro zaškolení svých dětí. 

U nadaných dětí je běţné, ţe jejich intelektový vývoj je velice akcelerovaný. „Nadané 

děti běžně používají i abstraktní pojmy, cizí výrazy, což je netypické pro ostatní děti jejich 

věku. Tyto děti se naučí většinou samy, bez pomocí rodičů, číst, a to přibližně okolo třetího, 

čvrtého roku“ (Laznibatová, 2007, str. 221). Tento fakt můţe být prvním nápadným 

impulzem pro rodiče, ţe jejich dítě je nadané a rodiče mohou začít uvaţovat o předčasném 

vstupu do školy. U obou případů právě čtení bylo prvotním impulzem.  



 

54 
 

„Anna už jako dvouleté dítě byla v jeslích nápadná bohatou slovní zásobou. Ve školce 

se naléhavě chtěla učit číst.“ (Mönsk, Ypenburg, 2002, str.41). Tento úryvek z příběhu 

nadané Anny je důkazem toho, ţe nadané děti se velmi brzy chtějí naučit číst a velmi rády se 

dozvídají nové věci. Dychtí po informacích. Proto znají velmi mnoho informací a do školy 

mohou nastupovat s velkým předstihem znalostí oproti svým spoluţákům.  

 

5.3.1.2 Nepozornost, nuda 

U obou rodin byla nuda největším problémem v první třídě. U rodiny Sládkové byl 

tento problém zjevný. Jana o něm doma mluvila otevřeně. U rodiny Strunných byl tento 

problém skrytý. Eva svůj problém ve škole nepojmenovala jako nudu a více se uzavírala sama 

do sebe. Z počátku školní docházky docházelo u Evy k odmítání spolupráce s paní učitelkou a 

nedávala vůbec najevo, ţe něco umí. Sama od sebe se do vyučování nezapojovala. 

Psycholoţka vyloučila sociální nezralost a nespolupráci ve škole přisoudila tomu, ţe Eva se 

nedozvídá nic nového a proto její pozornost klesá. To dosvědčuje i výrok Evy: ,,Vidíš, uţ je 

to šest měsíců a já jsem se ve škole nedozvěděla nic nového“ (Příloha č.4, str.87). Můţeme se 

domnívat, ţe Eva proţívala ve škole velké zklamání, protoţe se nudila.  

Nuda patří k velikým problémům nadaných dětí. Nadané děti vstupují do školního 

prostředí s poměrně vysokými znalostmi a informace, které se ve škole dovídají, pro ně 

nejsou nové. Proto u nich můţe docházet k poklesu pozornosti a k pocitům nudy. „Nadaní 

žáci se nudí. V reálné podobě to znamená, že škola nedává žádné nové informace nadaným 

žákům, nic zajímavého, co by je zaktivizovalo, co by přispělo k uspokojení jejich zvýšených 

nároků na vzdělávací potřeby“ ( Laznibatová, 2007, str. 81). 

„ Na rady učitelky v mateřské školce matka Anny potlačila její úsilí naučit se číst. 

Učitelka ve školce byla totiž toho názoru, že Anna by už neměla co dělat, až by přišla do 

základní školy….. Během školních let však stálé potlačování touhy po učení snižovalo její 

motivaci, až ztratila radost ze školy a nepokládala už za nutné o cokoliv usilovat. …..Škola 

pro ni byla jenom samá nuda“ (Mönsk, Ypenburg, 2002, str.41). V tomto příběhu je nuda 

důsledkem potlačování moţnosti vyjádřit svůj názor. U Jany a Evy to není úplně stejné jako 

v tomto příběhu, ale i tak se obě ve škole nudily. Obě dvě z důvodu, ţe nebyla uspokojována 

jejich potřeba dozvídat se nové věci. Co je však s tímto příběhem společné, je problém 

motivace. Ani jedna z těchto dívek neměla přílišnou motivaci dávat ve škole pozor, v případě 

Evy nevyrušovat. Tyto děti se nemusí naučit namáhat se, a tak ztratí motivaci, a to můţe být 

pozdějším problémem.  
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5.3.1.3 Domácí úkoly 

Domácí úkoly jsou také velikým problémem. U obou rodin nastala situace, kdy dívky 

odmítly vyplňovat domácí úkol pro jeho jednoduchost. Ţák pak nemá ţádnou motivaci úkoly 

plnit, protoţe je to hrozně jednoduché a získal zkušenost, ţe to učitel nečte a nekontroluje. U 

Evy byl případ trochu jiný. Nechtěla domácí úkoly plnit jednak z důvodu jednoduchosti, ale 

také proto, ţe byla unavená. To bylo ve škole také negativně hodnoceno a Evu to 

demotivovalo a ona úkoly dělat nechtěla.  

Způsoby řešení tohoto problému se u kaţdé rodiny lišily. Paní Sládková toto chování 

své dcery podpořila a snaţila se ve škole domluvit pro dceru úkoly těţší, které by dosahovaly 

její úrovně. Tato snaha vyšla zpočátku naprázdno. U Strunných dceři vysvětlili, ţe existují 

situace, kdy musíme dělat i věci, které dělat nechceme, ţe se Eva musí přizpůsobit 

poţadavkům školy. Toto domlouvání bylo úspěšné a Eva úkoly začala plnit.  

Problém neplnění úkolu úzce souvisí s fenoménem nudy ve škole. Domácí úkoly, 

pokud jsou pro dítě velmi jednoduché, jsou pro něj nudné. Dítě pracuje daleko pod hranicí své 

kapacity, a tím se cítí nevyuţité. 

„Vysoce inteligentní žáci ve školách se standardním vyučováním jsou často nevytížení. 

Mimořádně nadaní žáci trpí ve škole tím, že jim není poskytnutý dostatečný prostor na 

realizování a uspokojování učebních a specifických vědomostních potřeb“ ( Laznibatová, 

2007, str. 81). A pokud jím není umoţněno uspokojit jejich touhu po vědomostech a školský 

systém děti nutí dělat jednoduché úkoly, tyto děti ztratí motivaci úkoly plnit.  

 

5.3.1.4 Sociální začlenění do kolektivu 

Obě rodiny měly na začátku školní docházky u dcer problém se začleněním do 

třídního kolektivu. Jana se do třídy nezačlenila, většinu času pročetla, a tak neměla moţnost 

si se spoluţáky povídat. Paní učitelka má opačný názor, Jana si radši četla, neţ aby se bavila 

se spoluţáky. 

Obě dcery mají introvertní povahu a trvá jim déle, neţ se začlení do kolektivu. Neţ 

si najdou kamarády. Nejdříve musí mít k danému člověku důvěru, neţ si k němu vytvoří 

vztah. Obě vyhledávají kamarády staršího věku, protoţe si se svými spoluţáky 

pravděpodobně nerozumí. Spoluţáci totiţ řeší úplně jiné problémy, neţ děti nadané.  

Jana, kdyţ nastoupila do první třídy, si začala hledat kamarády starší, neţ je ona 

sama. Tudíţ ani nemohlo dojít k začlenění se do třídního kolektivu. Jana má kamarády zhruba 

o pět let starší, neţ je ona sama. Někdy je tento věkový rozdíl ještě vyšší. U Evy to bylo 

podobné. Paní Strunná vyprávěla, ţe kdyţ Eva byla menší, vţdy kdyţ byli v nějakém 
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kolektivu dětí, Eva vyhledala starší děti. Obě dvě tedy upřednostňují vztahy s výrazně staršími 

dětmi.  

Nadané děti vyhledávají starší děti z toho důvodu, ţe jsou pro ně rovnocenným partnerem. 

Rozumí si s nimi a starší děti pochopí jejich myšlení snáze, neţ děti stejného věku. 

„Intelektově nadaní často vyhledávají kontakty se staršími žáky a dospělými a to je další 

z jejich zvláštností“ (Hříbková, 2009, str. 100). Můţe nastat situace, kdy je dítě zcela 

izolováno od kolektivu. V případě Jany k tomu docházelo na začátku školní docházky. Tento 

případ můţeme interpretovat buďto tak, ţe třída nadané dítě nepřijímá, a to se tak stává 

outsiderem, nebo daný ţák o třídní kolektiv nemá zájem. „Vzhledem k tomu, že byl sklon 

k introverzi intelektově nadaných potvrzen vícekrát, okrajová pozice může některým i 

vyhovovat“ ( Hříbková, 2009, str. 100).  

 

5.3.1.5 Písmo 

U obou dívek se objevil problém s písmem. U Jany byl problém písma dán nezralostí 

jemné motoriky. Paní učitelka Rubešová několikrát během rozhovoru naznačila, ţe největším 

problémem na počátku první třídy bylo písmo. Ale hned dodala, ţe tento problém se díky 

Janiným nadprůměrným schopnostem velmi rychle dohonil a vše bylo v pořádku.  

Eva měla problém s písmem také. Ale podle maminky z důvodu pozornosti a 

koncentrace. Eva často nechtěla dopsat řádek. Začátek řádku byl napsaný úhledným písmem a 

poté se úroveň zhoršovala. Eva nechtěla věnovat tolik úsilí úhlednému písmu. Tedy problém 

s písmem nebyl z důvodu nezralosti jemné motoriky. Ale i u Evy se objevil problém 

s motorikou, a to s hrubou motorikou v hodinách tělocviku. Nedokázala tak hbitým způsobem 

hrát vybíjenou jako ostatní děti. Maminka dodává, ţe toto se také rychle spravilo a motorika 

se posílila tím, ţe Eva začala chodit na karate.  

S jemnou motorikou nadané děti mají problém velmi často. Je to dáno tím, ţe jejich 

kognitivní vývoj odpovídá nadprůměru, ale jejich fyzický vývoj odpovídá jejich věku. Z toho 

je tedy patrné, ţe pokud se děti srovnávají se spoluţáky, kteří jsou fyzicky vyspělejší, vţdy 

docházíme k závěru, ţe nadané děti jsou podprůměrné v jemné motorice. Přitom jemná 

motorika odpovídá normě. „Nadané děti v pátém roce sice dobře čtou, ale mají slabší písmo. 

(Laznibatová, 2009, str. 223).  

„Jutta začala chodit do školy již ve čtyřech letech. První třídu přeskočila a začala 

rovnou chodit do druhé. ….Jutta neznala život ve škole, také se ještě musela naučit psaní, ke 

kterému však neměla dostatečně vyvinutou jemnou motoriku ruky. …..Z počátku měla Jutta 

největší potíže se psaním. Matka se začala s Juttou doučovat psaní podle učebnice první třídy 
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a Jutta během tří měsíců opoždění v psaní dohnala.“ (Mönsk, Ypenburg, 2002, str. 65). Tento 

příběh je velmi podobný příběhu Jany. Jana také díky svým nadprůměrným schopnostem svůj 

nedostatek v jemné motorice rychle dohonila.  

 

5.3.1.6 Pozitivní hodnocení předčasného vstupu do školy rodiči 

Obě dvě maminky v rozhovoru uvedly, ţe své rozhodnutí hodnotí pozitivně. U Jany 

toto hodnocení probíhá po pěti letech a u Evy asi po sedmi měsících. Paní Sládková hodnotí 

své rozhodnutí jednoznačně pozitivně. Jako důvody uvádí to, ţe kdyby Jana byla déle ve 

školce, nudila by se ve škole o rok déle. Jana tím ve finále ušetří pár let ţivota. Maminka tím 

myslí, ţe Jana bude mít brzy vystudováno, bude se moci věnovat rodině a bude moci rodinu 

zaloţit.  

Paní Strunná své rozhodnutí dát svou dceru do školy dříve hodnotí také pozitivně. 

Důvody uvádí ty, ţe dcera nemá ţádné problémy s učivem, a to tedy znamená, ţe rozhodnutí 

bylo správné. Kdyby zůstala ve školce déle, nudila by se o to více ve škole. K argumentu od 

paní učitelky, ţe Eva je sociálně nezralá, maminka dodává, ţe je to dáno její povahou a ne 

tím, ţe by byla sociálně nevyspělá. Proto si maminka myslí, ţe kdyby Eva šla do školy o rok 

později, tento problém by byl stejný.  

Z rozhovorů vyplývá, ţe i přes všechny nesnáze, kterými si rodiny prošly, hodnotí své 

rozhodnutí pozitivně. Je tedy podle jejich názoru lepší, aby dítě mělo nějaké drobné problémy 

ve škole, neţ aby se dále nudilo ve školce.  

U obou případů můţeme nalézt několik společným momentů. Tyto společně momenty 

potvrzují některá tvrzení o nadaných dětech. Například, ţe nadané děti se často ve škole nudí. 

Tento fenomén nudy se objevil u obou dívek. Dále, ţe nadané děti mohou mít problémy 

s jemnou motorikou, která se projeví v jejich písmu. Toto tvrzení také příběhy potvrzují. 

Můţeme se domnívat, ţe některé příběhy nadaných dětí se sobě navzájem podobají a díky této 

podobnosti bychom mohli identifikovat obtíţné momenty ve výchově a vzdělávání nadaných 

dětí a více je pochopit a pomoci zkvalitnit jejich výuku.   
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5.3.2 Rozdílné momenty 

 

 Těchto rozdílných momentů bylo rovněţ několik. Všechny se převáţně vztahují ke 

vztahu rodičů a školy a ke vzájemné spolupráci.  

 

5.3.2.1 Komunikace s třídní učitelkou a se školou 

 Komunikaci s paní třídní učitelkou hodnotí rodiny odlišně. Paní Sládková hodnotí 

komunikaci velice negativně. Zejména proto, ţe z pohledu paní Sládkové paní učitelka 

nesplňuje parametry dobrého učitele. Není přístupná diskuzi a otevřenému debatování o 

problému. Paní Sládkové spolupráce nevyhovuje a je velice zklamaná přístupem ze strany 

paní učitelky. Spolupráci se školou jako takovou paní Sládková hodnotí pozitivně. Se školou 

byla domluvena asistentka pro její děti a pro Janu individuální vzdělávací plán, coţ nyní 

legislativa umoţňuje.  

 Paní Strunná hodnotí spolupráci s paní učitelkou velice pozitivně, zde je rozdíl mezi 

rodinami. S paní učitelkou jsou rodiče v emailovém kontaktu a problémy řeší dohromady 

společně. Její přístup si rodina velmi chválí. Paní učitelka se na škole věnuje nadaným dětem 

a vypracovává pro ně úkoly navíc. Spolupráci se školou rodiče vidí také velmi pozitivně. 

Škola velmi pomohla rodičům při rozhodování, zda svou dceru dříve zaškolit. 

 

5.3.2.2 Přístup třídní učitelky 

 Přistup paní učitelek třídních byl také rozdílný, jak uţ jsem poukázala v předchozím 

odstavci. Paní Rubešová se nadaným dětem ve své třídě nevěnuje a věnovat nechce. Paní 

Šenkýřová se naopak nadaným dětem věnuje a problémy konzultuje s rodiči.  

 Poukázáním na společné a rozdílné momenty obou případů můţeme vidět, jak sloţitá 

a náročná situace předčasného vstupu do školy je. Rodina s nadaným dítětem je vystavena 

náročnému rozhodnutí, zda své dítě dát do školy dříve, či nikoliv. K tomu musí projít určitými 

psychologickými vyšetřeními a musí se domluvit s ředitelem dané školy, do které chtějí 

rodiče své dítě dát. Dítě je také vystaveno mnoha náročným situacím, se kterými se musí 

vyrovnat. Otázkou je, proč Janu učí učitelka, která se nadaným dětem nechce věnovat. Nebyla 

tehdy snad moţnost vstupu do jiné školy?  
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5.4 Závěr 

 Na závěr bychom rádi shrnuli nejdůleţitější momenty bakalářské práce. Jak uţ je 

několikrát v práci zmíněno, vstup nešestiletého dítěte s sebou přináší určitá specifika. Tyto 

specifika jsou popsána jiţ v odborných publikacích a my jsme je konfrontovali s osobními 

zkušenostmi rodin, ve kterých vyrůstá dítě, které vstoupilo do první třídy dříve, neţ byl 

dosaţen šestý rok jejich věku. Hlavním důvodem předčasného vstupu dětí do školy u obou 

rodin byla akcelerovaná dovednost čtení. Rodiče si všimli, ţe se jejich dítě jiţ v brzkém věku 

zajímá o písmenka a chce se je učit a pochopit jejich význam. Tato dovednost rozvíjí další 

kognitivní funkce u dítěte. Aby se předešlo nudě ve škole, která je v práci také zmiňovaná, 

rodiče se rozhodli o předčasném zaškolení.  

 Z okruhu problémů, se kterými se rodiče a učitelé setkali ve vztahu k předčasnému 

vstupu dítěte do školy, nejčastěji zmiňovali pocit nudy dítěte a z toho vyplývající případné 

zlobení. Dále jejich vývojové nevyrovnanosti dítěte. To znamená, ţe na jedné straně byly 

kognitivně akcelerované a na straně druhé emocionálně, sociálně, verbálně a 

psychomotoricky nevyrovnané. Rodiny uvádí mnohé problémy v sociální oblasti dítěte, 

s adaptací dítěte na školní prostředí a s uznáváním autority. Přesto předčasný vstup do školy 

svého dítěte hodnotili pozitivně, i kdyţ si myslí, ţe nemůţeme jednoznačně tvrdit, ţe pro 

kognitivně akcelerované dítě je nejlepší vstoupit do první třídy co nejdříve. Toto rozhodnutí 

musí být pečlivě uváţeno a musí se ke kaţdému dítěti přistupovat zcela individuálně. Kaţdý 

předčasný vstup dítěte do školy je určitou zátěţí pro dítě, rodinu i pro učitele, a proto je velmi 

důleţité o tomto tématu vědět a pečlivě nad ním uvaţovat. 
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5.6 Přílohy 

 

Příloha č. 1. Rozhovor paní Sládková 

Rozhovor probíhal 14.10.2010 v budově hudební školy na Praze 5, v dopoledních 

hodinách. Seděly jsme v místní kavárně u stolu. Rozhovor trval okolo 20 minut.  

 

M: Tak jestli bych vás mohla poprosit, jak se jmenuje vaše dcera? 

S: Jana Sládková.  

M: A kam chodí do školy? 

S: Do školy chodí na Prahu 1.  

M: A nastoupila do první třídy před rokem? 

S: Teď je v pětce, tak si to odpočítejte. 

M: A pamatujete si první třídu, jaké to bylo kdyţ nastoupila? 

S: Nejdřív jsme museli navštívit pedagogicko–psychologickou poradnu, kde jsme dostali 

doporučení k nástupu v 5 letech, vlastně jsme dostali doporučení k nástupu rovnou do druhé 

třídy. Té jsme nevyuţili a šli jsme do první.  

S: Dítě šlo do školy tou dobou, protoţe samo četlo, takţe uţ nebylo na co čekat. Dítě je 

extrémně nadprůměrně nadané. Vybavené po jazykové stránce i matematické. I té 

představivostní. Ze stran vědomostí mohla vstoupit do první třídy klidně ve čtyřech letech, 

takţe tam ţádná překáţka nebyla. Důvod, proč bych ji nedávala o dva roky dřív, byl kolektiv 

vrstevníků, protoţe teď, na začátku páté třídy, jí je devět a většině spoluţáků je dvanáct. 

Takţe jsem se bála, co bude v tom kolektivu, kdyţ tam bude výrazně hodně starších dětí. Za 

pár let. A nikdy bych nedala dítě do školy o dva roky dřív a nedoporučila bych to. No a teď je 

dítě v páté třídě a kromě německého jazyka není nic, co by se naučilo nového od té první 

třídy.  

M: Od té první třídy, … a jak to proţívá?  

S: Škola ji nebaví, nudí se tam, chodí tam nerada, domácí úkoly nepíše. A do školy se 

nepřipravuje a bere to jako nutné zlo.  

M: A uvaţovali jste o nějaké škole, která je přímo zaměřená na nadané děti? 

S: Neuvaţovali, protoţe si myslím, ţe toto by měla běţná škola umět zvládnout. Akorát má 

Jana smůlu na paní učitelku, která to prostě nezvládá. Myslím si, ţe pro kantora, kterého těší 

učit (já sama jsem profesorka), by neměl být problém zadat dítěti práci navíc, aby v té první 

třídě počítalo v řádu stovek a tisícovek. A ne, ţe bude počítat 1+4 a těch příkladů bude 

padesát. Samozřejmě jí dát něco těţšího a ne spoustu těch samých stupidních příkladů. 
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M: A vy, kdyţ jste šli do první třídy tak jste museli jít do pedagogicko–psychologické 

poradny, kde vás doporučili, nebo umoţnili vstup do 1. třídy? 

S: Ano, respektive nám doporučili, a dítě vlastně bylo u zápisu v lednu, to mu bylo čtyři, a 

nabídli nám, jestli dítě nechce nastoupit uţ do zaběhlé první třídy. My jsme to odmítli, ţe 

nechceme, ţe počkáme do září.  

M: A pak jste šli do školy. A tam probíhal zápis jak?  

S: Rodiče u zápisu nejsou. Rodiče nejsou přítomni u zápisu.  

M: U té školy? 

S: Na ZŠ Praha 1 je extra rozhovor s dětmi a extra rozhovor s rodiči, rodiče nesmějí zasahovat 

do rozhovoru s dětmi a ani ho vidět.  

M: Aha.  

S: Coţ mě jako rodiči vadí a opakovaně jsem si ve škole stěţovala.  

M: Taky jsem o tom neslyšela, zatím. 

S: Chápu ty výhody, ale chápu i nevýhody. 

M: A vlastně byla přijatá? 

S: Ano. 

M: A paní učitelku, kterou mají doteď, měli od první třídy?  

S: Ano.  

M: A tam tedy je nějaká třecí plocha? 

S: Tam je třecí plocha, a to taková, ţe paní učitelka není ochotná jakýmkoliv způsobem to 

dítě… 

M: Stimulovat. 

S: Ano stimulovat, individuálně vést. To dítě musí v první třídě odhláskovat všechny ty 

souhlásky a samohlásky, ačkoliv plynně čte. Jana ve třech letech přečetla Pipi dlouhou 

punčochu na jeden zátah. Jeden večer si sedla a druhý večer ji měla přečtenou. To není o tom, 

ţe by dítě četlo sluníčka, ale o tom, ţe ve třech letech čte několiksetstránkové knihy a paní 

učitelka s tím neumí pracovat, nebo nechce pracovat, není k tomu vůbec disponovaná.  

M: Co spoluţáci jak berou Janu? 

S: Jana je celkem výrazná osobnost, takţe si toho nenechá moc líbit. Ale je pravda, ţe se 

doslechne na svojí adresu hodně o tom, ţe je šprt. Takţe toho posmívání, nebo ţe se děti proti 

ní spiknou při vybíjené, toho tam bývá hodně. Ale celkem to zvládá dobře. Od loňského roku 

se nám podařilo prosadit asistentku pro nadané děti, takţe Jana, i její bratr a sestra, mají s ní 

dvě hodiny týdně, ale není to mnoho. To je jedna čeština a jedna matematika, tam chodí dítě 

relativně rádo, konečně dělá něco, co je na jeho úrovni. Také jsme vymohli, ţe místo tří hodin 
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češtiny chodí se staršími dětmi na Aj, aby se nenudila. Takţe spolupráce se školou jako 

takovou je výborná, dá se prosadit leccos. Podařilo se prosadit asistentku pro nadané děti. A 

od příštího pololetí se snad podaří prosadit, ţe jí zase uberou nějaké hodiny z jejího běţného 

rozvrhu a bude chodit na nějaký další jazyk, nebo něco dělat. Ale narazili jsme na paní 

učitelku, která není ochotna cokoliv dělat.  

M: To je škoda. 

S: Takţe jsme přetrpěli základní školu a těšíme se na gymnázium.  

M: Takţe bude chodit na gymnázium? 

S: Určitě. 

M: A je nějaký předmět, který Janu baví, nebo bavil v té první třídě?  

S: V první třídě rozhodně ne. Ve druhé také rozhodně nic, aţ ve třetí třídě, kde začala 

němčina. Tu ještě neuměla, ta ji přestala bavit v polovině třetí třídy, protoţe zjistila, ţe ta třída 

jde tak pomalu, ţe tím tempem jí to nic nedává. Ale má rozumnou paní učitelku, která ji 

dávala úkoly a práci navíc.  

M: A jak je na tom s Vv a Tv? 

S: S výtvarnou výchovou výborně. Chodí na výtvarku, minulý rok byla třeba  třetí 

v celopraţské komixové soutěţi, takţe výtvarně nadaná je. Pohybově chodí na gymnastiku, 

takţe nadaná je.  

M: A to ji nebaví Tv ve škole? 

S: Paní učitelka je velmi nenápaditá. Takţe tělocvik stráví hrou vybíjené, všichni proti všem. 

Coţ není nápaditá lekce tělocviku. Ve výtvarné výchově taky nic zajímavého. Takţe se 

realizuje na výtvarných kurzech, na které chodila aţ do loňska, letos jsme to odloţili. Nevešlo 

se to do rozvrhu proti něčemu jinému. Takţe dítě je výtvarně nadané hodně, ale ve škole 

z toho moc velké potěšení nemá.  

M. A jak si myslíte, ţe to bude na tom gymnáziu? 

S: Myslím si, ţe to bude výborný, ty poţadavky jsou výrazně vyšší a třída bude plná dětí 

s vyšším záběrem.  

M. A těšila se Jana do první třídy? 

S: Asi ne mnoho, má staršího bratra, věděla co ji čeká a věděla, ţe ji to asi příliš neuspokojí, 

protoţe její bratr taky patří k velmi nadaným dětem. Takţe i on uměl číst, psát, počítat před 

první třídou a ani on se do páté třídy nenaučil, kromě jazyka, nic nového. Takţe rezignovaně 

věděla, ţe bude muset hláskovat, ač jiţ dávno plynule čte.  

M: A do školky chodila někam, do normální školky?  

S: Do normální. 
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M: A tam jí to bavilo? 

S: Ona nechodila úplně denně a pokud paní učitelky chtěly na kafe, tak daly Janě kníţku, ať 

přečte dětem pohádku. A v klidu si vypily kafe. Janu to bavilo, protoţe si mohla vzít místo 

stavebnice kníţky, ona si tam třeba celé dopoledne pročetla. Vzala si kníţku, někam si zalezla 

a četla. 

M: A kamarádi ve školce? 

S: Má kamarády výrazně starší.  

M: Takţe s vrstevníky? 

S: Moc ne.  

M: A o jak moc starší? 

S: No, kdyţ nastoupila do první třídy, tak měla obratem kamarády ze sedmičky, z osmičky, a 

já jsem si myslela, ţe je to ta malá slečna co dolejzá za velkýma. Potom jsem byla 

překvapená, kdyţ jí na vánoce přinesli dárky. Takţe „nějakým způsobem“, to bylo 

oboustranný. Vţdycky inklinuje k výrazně starším dětem. Někdy s těmi vrstevníky špatně 

hledá řeč. 

M: Teda, o tom jsem nikdy neslyšela takhle, a jaké je to pro vás? Je to pro vás těţké? 

S: Je to těţký, protoţe dítě má ve třech letech znalosti, které by ještě vůbec nepotřebovalo mít. 

A veškerou dětskou literaturu má v šesti letech přečtenou, ačkoliv kníţky relativně cenzuruji, 

tak při počtu tisíce stránek za týden nejsem schopná cenzurovat všechno, takţe si myslím, ţe 

to dítě vyspívá v té nevhodné oblasti mnohem rychleji, neţ bych si jako rodič přála. Myslím 

si, ţe v devíti letech má „náctileté“ problémy zcela zbytečně. Ne, protoţe by je měla zaţité, 

ale protoţe je má načtené.  

M: Vy jste říkala, ţe kdyţ nastoupila do té první třídy, tak se nudila. Změnil se tím reţim u 

vás doma oproti tomu, kdyţ chodila do školky? Dělali jste s ní něco jiného? 

S: No, my jsme před školou pořád spolu něco dělaly. Já mám čtyři děti, takţe jsem byla pořád 

s nimi a něco dělala. Dokud na to bylo víc času, teď uţ spíš jen peru a vařím. Tak jsme to 

naředili krouţky. Co nestíhá maminka, musí obstarat zájmové krouţky.  

M: Je nějaká oblast, která Janu zajímá ve škole? Nebo ji někam vede? Vy jste říkala, ţe dělá 

gymnastiku. 

S: Tu dělá čistě proto, aby se to dítě hýbalo, protoţe celý dny leţí u knih, coţ je mi 

nesympatický. Tak mělo nařízeno vybrat si libovolný sport, ale ten dělat. Pokud si myslím, ţe 

je dítě na něco extrémně nadané, tak si myslím, ţe je nadané na hudbu. Coţ můţu posoudit. Je 

taky extrémně nadané na jazyk. Coţ umím taky posoudit a údajně je velmi nadané na 

výtvarno, coţ já posoudit nemohu, to o něm říkají ti kantoři.  



 

66 
 

M: A na co hraje? 

S: Na housle.  

M: A tam je výborná. 

S: No výborná, jak se to vezme. Tam je to dítě extrémně talentované, zdejší profesoři vnímají 

extrémně vysokou míru talentu, ale dítě je líné, takţe necvičí.  

M: Hm. 

S: Řekněme, ţe Jana je zvyklá, ţe na co sáhne, jí jde okamţitě. A jestliţe nastane situace, ţe jí 

to nejde okamţitě, tak řekne, ţe to dělat nebude. Takových situací zatím moc nenastalo, takţe.  

M: A jak to zvládá, kdyţ tato situace nastane? Řekne, ţe ne a přes to vlak nejede?  

S: Spíš se té oblasti nevěnuje víc.  

S: Kdyţ ji nebaví přemýšlet nad tím, co je potřeba spravit na kolu, tak aby jelo, tak řekne 

bráchovi: „Hele brácho, sprav mi kolo“.  

M: A uměla psát před první třídou? Asi ano, ţe? 

S: Ano.  

M: Má hezké písmo, čitelné? 

S: Písmo není úhledné, to by vyţadovalo snahu toho dítěte. Ale písmo je čitelné, kdyţ 

vysloveně chce, umí psát extrémně úhledně.  

M: Takţe i psací uměla před školou? 

S: Bylo takové hodně dětské, ale myslím si, ţe asi uměla. Přiznám se, ţe si to uţ nepamatuju, 

protoţe jak jsou ty děti čtyři, tak nerozlišuju, co umělo neţ šlo do školy, a co neumělo.  

S: Takţe tiskací určitě, malé tiskací taky určitě. A jak to bylo s psacíma já si myslím, ţe asi 

ano. Ale přiznám se, ţe si úplně jistá nejsem.  

M: Takţe tam nebyl problém v první třídě, ţe by nějak paní učitelka…  

S: Ne. 

M: A byl nějaký problém v první třídě, ţe by si paní učitelka na něco stěţovala? 

S: Paní učitelka si opakovaně stěţovala, ţe Jana si nepíše domácí úkoly.  

M: A ţe třeba nepracuje v hodinách? 

S: Protoţe nemá co, protoţe tam není adekvátní práce. Hm, doufám, ţe spolu mluvíme 

diskrétně. Komentář k paní učitelce. Dítě nedostalo jednou na konci školního roku 

vysvědčení, protoţe nedopsalo sešity. Doma nic neohlásilo. Paní učitelka také nevzkázala. 

Jana si v červnu přišla pro vysvědčení, které nedostala, s tím, ţe aţ si doplní sešity, můţe si 

pro něj přijít v září. Mně to přišlo hrozně líto, protoţe aby dítě vyplňovalo sešity a příklady, 

které zvládá levou zadní, mi přišlo úplně absurdní. Tak jsem prosila tu kantorku, ať jí dá 

sloţitější příklady na prázdniny, nebo místo stupidního vyplňování měkkého a tvrdého y,i –
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nějaké slohovky. To dítě se od čtyř let nespletlo v měkkém, tvrdém i,y, protoţe jak to má 

načtené, tak neudělá chybu ani v čárkách, v ničem  v jazyce. Tak aby vyplňovalo papíry, mně 

to přišlo opravdu jako buzerace toho dítěte. Tak jsem říkala, dejte jí slohovky, cokoli, co by ji 

rozvíjelo, ale paní učitelka trvala na tom, ţe musí mít vyplněné sešity. A tak Jana, protoţe 

není úplně hloupá, tak v tom sešitě jak byly ty příklady ve sloupečcích, příklady a příklady, 

vyplnila správně první dva a ten poslední a pak absolutní hausnumera, úplně prostě, 

nepočítala, naflákala tam úplné hlouposti. A já říkám: ,, Jani, co to má znamenat?“ A Jana mi 

odpověděla, ţe paní učitelka řekla, ţe to má být vyplněné a koukne se na první dvě a na 

poslední, o co, ţe bude mít jedničku. Odevzdala a měla jedničky. Paní učitelka si odškrtala, ţe 

má vyplněný sešit. Občas se koukla na první a poslední, přesně, jak Jana odhadla, mezitím 

napsala úplné ptákoviny a slečna učitelka si toho vůbec nevšimla.  

M: To je legrační přístup.  

S: To není legrační přístup, to je strašně smutný. 

M: Hm. 

S: To dítě je strašně sociálně inteligentní a odhadlo, jak bude reagovat paní učitelka, a 

usnadnilo si práci. Tak příští rok jsem řekla smůla, protoţe hrozila ta samá situace. Řekla 

jsem paní učitelce na rovinu, ţe sešity vyplňovat nebudu. Kdyby, nevím co. A ţe dítě přes 

léto napíše několik slohových prací, ţe ode mne dostane slohovky.  

M: A s paní učitelkou od té doby nebylo moţno mluvit. 

S: Paní učitelka není disponovaná jako kantor, absolutně. Já si myslím, ţe by měla vykonávat 

jinou profesi, neţ pedagogickou. Od loňska máme individuální plán. Takţe je nějaká šance 

třeba něco zohlednit, ale s paní učitelkou moc velká řeč není.  

M: Co se týče emocionální oblasti ve škole, tak jste říkala, ţe nemá radost ze školy? 

S: Ne, to opravdu ne.  

M: A ze spoluţáků třeba, nebo třeba z toho, ţe se setká aspoň s kamarádkami? 

S: Ve škole takovou ne, protoţe ten třídní kolektiv je pro ni nudný. Tam má v zásadě jednu 

kamarádku stejný úrovně.  Takţe, v podstatě, ani kvůli těm dětem by tam nechodila, kdyby 

nemusela. Já jsem si ji netroufla vzít domů, protoţe dítě je velmi humanitní a špatně by se 

přemlouvalo k nějaké činnosti.  

M: A uvaţovala jste o domácí škole? 

S: Uvaţovala, ale necítím se na to. Uměla bych učit někomu děti. Říkaly jsme si se sestřenicí, 

ţe bychom si vyměnily děti a já bych učila její a ona moje. Ale bydlíme daleko od sebe, tak 

jsme to nakonec nerealizovaly.  

M: A kdyţ to takhle vidíte zpětně. Ţe šla do školy takhle brzy. Tak to hodnotíte pozitivně? 
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S: Určitě, určitě, připadá mi, ţe délka vzdělávání neúměrně narůstá, ţe pak ty děti opouští 

vysokou školu v době, kdy by se měly vdávat. A já vidím, ţe vám není, kdyţ maturujete, 17, 

ale 18, 19. Tak a pak se dostanete na vejšku, a neţ dostudujete, tak je vám 26 a ještě chcete 

nějaké postgraduální studium a najednou rodina a děti nikde.  

S: Já jsem si říkala, ţe kdyţ slečna bude maturovat v 17 a vejšku bude mít hotovou ve 22, to 

bude jedině dobře. O ten rok ano, o těch více let určitě ne, kvůli vrstevníkům.  

M: A kdybyste měla vybrat nějaká pozitiva a negativa toho, ţe Jana šla dřív, která by to byla? 

S: Negativum, to jsou jednoznačně ty starší spoluţáci, coţ se neprojeví v  první třídě, ale v  

páté uţ jo. Tím, ţe těm holkám je jedenáct, dvanáct a Janě devět. Kdyţ má více neţ polovina 

třídy odklad a někteří i dvojitý odklad, tak najednou má některé problémy, které by ještě 

vůbec mít nemusela, zbytečně brzo. A jiný negativa asi neobjevím. A pozitiva, no ţe ve finále 

ušetří nějaké roky ţivota.  

M: A kdybyste měla nějaké doporučení pro rodiče, kteří se rozhodují, řekla byste, ţe mají jít 

do toho? 

S: Já si myslím, ţe obecně se to říct nedá, ţe vţdycky záleţí na komunikaci s tím kantorem 

v první třídě. A nás zachránil ten individuální plán a asistentka pro nadané děti, protoţe to je 

maminka, která má nadané dítko ve stejné třídě jako my a ta do toho šla sama, protoţe má 

speciální pedagogiku, a tak si sama vzala úvazek a postupně si přidala další děti, protoţe se 

taky nemohla koukat na to, ţe její dítě trpí ve třídě konkrétní paní učitelky. A já třeba mám 

další dítě v první třídě, má neuvěřitelně úţasnou paní učitelku a ačkoliv dítě má štempl 

z poradny, ţe je taky v tom pásmu vysokého nadprůměru, tak přesto není důvod s tím cokoliv 

dělat, protoţe paní učitelka je výborná a s děckem pracovat umí.  

M: Ţe si připravuje úlohy navíc a … 

S: Určitě. 

M: A dá mu, kdyţ vidí, ţe … 

S: Přesně tak, přesně tak. To si myslím, ţe by měl být standard, ale to prostě není všude. 

S: To naše paní učitelka byla dotlačena speciální pedagoţkou, tak kdyţ moje Jana a ta 

holčička mají hotovo, tak mohou jít dozadu do třídy a dělat si svoje. Ale třeba jsme se marně 

snaţili prosadit, ţe by se třeba holky místo češtiny učily psát všema deseti na pc.  

M: A jak argumentuje paní učitelka, ţe toto prostě ne, ţe to prostě nepůjde, kdyţ o tom s ní 

mluvíte?  

S: Paní učitelka potřebuje mít svoje vyplněno po vzoru poštovní úřednice nebo bankovní 

úřednice má dáti, dal. Takhle já jsem kantor a učila jsem budoucí pedagogy VOŠce. Takţe si 

myslím, ţe nějaký odhad mám a myslím si, ţe nemá povolání k této profesi. Ţe se minula 
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povoláním a ačkoliv to myslí hrozně dobře, ta ţenská je strašně hodná, to nemůţu říct, myslí 

to strašně dobře. Na ty děti je hodná, ale … extrémně nenápaditá.  

M: A vlastně se ještě zeptám na sourozence, má staršího bratra, jsem pochopila.  

S: Mladší sestru a mladšího bráchu.  

M: A ti jsou jak věkově od Jany? 

S: Starší brácha je o rok a půl starší a mladší sestra o tři a půl roku mladší a mladší bráška o 

pět let mladší.  

M: A taky uvaţujete u mladšího brášky, ţe by šel do první třídy dřív?  

S: No myslím si, ţe spíš ne, je pravda, ţe jsou mu čtyři jako minule Janě. 

M: No já jsme si říkala, ţe by to mohlo být podobné.  

S: Ale je zase pravda, ţe je to pravděpodobně poslední potomek, tak si ho rozmazluju. 

Nejsme rozhodnutí ještě v téhle věci, je moţné, ţe půjde dřív. Umí číst, počítat přes desítku 

(toho jsem byla sama svědkem, bez problému mi napočítal do 30, nespletl se). A u mladší 

sestry to bylo tak, ţe ona taky uměla číst hrozně brzo, ale nevyuţívala to, proč? Měla starší 

sourozence, a kdyţ něco potřebovala, stačilo říct. Ta má k vzdělávání takovou averzi, ţe jsme 

s ní taky museli do poradny, kvůli tomu individuálnímu plánu. Tam bude hlavní problém to 

dítě motivovat, aby vůbec chtělo něco dělat, protoţe prostě nechce. Pochopila, ţe jakmile 

bude odhalena jako šikovné dítě, bude dostávat úkoly navíc. A ţe je to to, o co zrovna ona 

nestojí.  

M: Takţe dělá, jakoţe neumí a přitom umí? 

S: Ano. Byli jsme třeba v poradně a ona procházela těmi znalostními testy a byla dotázána na 

světové oceány a ona odpověděla nevím. Psycholoţka říká, proč říkáš nevím a ona, ţe ji 

nebaví to vyjmenovávat, ţe jo a pak neochotně vyjmenovala světové oceány a šlo se na další 

otázku. Nejsnazší odpověď je: já nevím, nerozumím, protoţe pak bych musela něco dělat.  
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Příloha č. 2. Rozhovor Jana Sládková 

Rozhovor s Janou S. se odehrál 21.10.2010 v dopoledních hodinách u Sládků 

v domácnosti. Bydlí v bytě na Praze 5. Rozhovor probíhal v kuchyni a podmínky nebyly 

ideální, protoţe se ho účastnila maminka a dva sourozenci. S Janou jsme seděly u jídelního 

stolu.  

 

M: Ty se jmenuješ Jana, viď? 

J: Jo. 

M: A chodíš kam do školy? 

J: Na základní školu na Praze 1. 

M: A v jaké jsi třídě teď? 

J: V páté. 

M: Aha a pamatuješ si na první třídu? 

J: Jo trošičku. 

M: A pamatuješ si na školku, kam jsi chodila?  

J: Tady kousek do sadů. 

M: Vzpomínáš si, co jste tam dělali? 

J: Hodně jsme tam kreslili a já jsem si tam hlavně četla. 

M: Četla sis, ty jsi uţ uměla číst? Jo? A co sis četla nejradši? 

J: To byly různé kníţky, já uţ si nepamatuju, jaké tam byly, ale hodně jsem četla. 

M: A to sis četla i tlusté? 

J: No, ale oni tam byly asi takhle tenké.  

M: A nevzpomínáš si na nějakou? 

J: Ne.  

M: A paní učitelky ti dovolily číst? 

J: Jo.  

M: To jste vţdycky měli nějaký program? A pak jste si mohli hrát a ty sis tedy četla?  

J: No vţdycky půlku dopoledne jsme si mohli hrát a druhou půlku jsme třeba něco vyráběli.  

M: Hm… s paní učitelkami? 

J: Jo. 

M: A četly vám i paní učitelky? 

J: Jo, kdyţ někdo zůstal na spaní, tak nám něco četli. Třeba Ferdu mravence. 

M: Jo a bavilo tě to? 

J: Jo. 



 

71 
 

M: Takţe máš ráda kníţky? 

J: Jo. 

M: Máš velkou knihovnu tady doma? 

J: Jo, docela jo. 

M: A pak jsi šla do první třídy a pamatuješ si na zápis? Co jsi tam musela dělat? 

J: Třeba jsme měli říct nějakou básničku, pak třeba to nakreslit a tak.  

M: Hm, a pamatuješ si na paní učitelky u zápisu? 

J: Moc ne. 

M: Nevzpomínáš si. A kdyţ jsi začala chodit do školy? Jaký to bylo? 

J: No líbilo se mi to, a potom jako, no bylo to pro mě dost lehký. Jsem se tam tak trochu 

nudila.  

M: Aha, tak to, co jste brali, tak ty uţ jsi věděla a nudila ses tam. A cos dělala, co děláš, kdyţ 

se nudíš? 

J: No tak trochu poslouchám a nudím se.  

M: Neděláš něco jiného? 

J: Ne to ne.  

M: Bys moţná dostala vynadáno, viď?  

J: Jo, to jo.  

M: A máte pořád stejnou paní učitelku jako v první třídě?  

J: Hm. 

M: A jaká je? 

J: Docela dobrá, ale někdy to, no…. 

M: Někdy to…? 

J: Někdy je to takový divný, není to dobrý.  

M: A ty ve školní třídě sedíš v jaké lavici? 

J: V první. 

M: V první, neposadili tě dozadu? 

J: Ne.  

M: Jsi docela veliká. 

S: Jana kvůli brýlím nemůţe. ( První vstup matky).  

M: A v  první třídě, co jste měli za předměty? 

J: Za předměty jsme měli třeba, jednu hodiny jsme dělali takový ty uvolňovací cviky a 

pozdějc jsme i psali. Pak jsme něco počítali,  měli jsme malinko prvouku a hudebku. 

M: Co tě bavilo v  první třídě? Bavilo tě něco? 
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J: Hodně mě bavil Tv, a Vv taky. 

M: A co jste dělali ve Vv? 

J: Kreslili jsme různý věci, třeba jsme měli nakreslit, co jsme dělali o prázdninách, nebo co se 

nám nejvíc líbí, nebo tak.  

M: A to tě bavilo? 

J: Jo. 

M: Baví tě to doteď? 

J: Hm. 

M: A jaká technika tě baví nejvíc? 

J: No já nejradši kreslím tuţkou. 

M: Hm, černobílý a to je docela těţké na vystínování. 

J: No, to stínování mi moc nejde. 

M: V  první třídě vás bylo kolik? 

J: Asi 30.  

M: Takţe vás bylo docela dost, a co kamarádi ve škole? 

J: Jo, mám jich tam několik.  

M: A ze třídy, nebo…? 

J: Ze třídy. 

M: A sedíš vedle nějaké kamarádky? 

J: Jo.  

M: A povídáte si ve škole? 

J: No, někdy si něco šeptnem, ale jinak to ani moc ne. 

M: A hlídá to paní učitelka? 

J: Jakţ, takţ. 

M: Máte nějaké jazyky ve škole?  

J: Měli jsme němčinu, a teď chodím i na Aj. 

M: A tu máte odkdy? 

J: Od třetí třídy. 

M: A baví tě jazyky? 

J: Jo.  

M: A Aj máte od jaké třídy? 

J: No my máme, no máme na výběr z Aj, Ně, Fr. A já ještě teď chodím na Aj s šesťákama.  

M: Jako s vyšší třídou? 

J: Hm, který taky začínají od začátku. 
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M: Hm, a ta Aj tě baví? 

J: Jo. 

M: A kdyţ jsi začala chodit do první třídy, tak i tehdy ses nudila? 

J: No, ze začátku mi to přišlo dost zajímavý, ale potom uţ jsem se tam začala nudit. No první 

půl rok jsem ze školy byla hodně nadšená a těšila jsem se do školy vţdycky, ale potom uţ to 

trochu opadlo. 

M: A teďka se do školy uţ těšíš? 

J: Někdy jo a někdy ne, podle toho co máme za předměty.  

M: A na jaký předměty se tedy těšíš?  

J: Třeba na dějepis a počítače, na Vv, na Tv.  

M: Tam se dozvídáš něco nového? 

J: V tom dějepise trochu a na pc taky.  

M: Tak ty toho určitě umíš spousty. 

J: No (tak nesměle). 

M: A co teď čteš za kníţku? 

J: Teďkonc čtu Foglarovky.  

M: A jaký díl? 

J: Teďkonc jsem četla Tábor smůly.  

M: Tak to se ti líbí? 

J: Jo. 

M: A jezdíš na tábory? 

J: Jo se skautem. 

M: Máte podsadový tábor vţdycky v létě? 

J: Jo, jo.  

M: Takţe jste měli i letos? 

J: Jo.  

M: A kde jste byli? 

J: U Domaţlic. 

M: Všechno si děláte sami, všechno si postavíte na té louce?  

J: No, ty menší mají skládací stany a ty starší si musejí dělat sami z krajinek a kůly si dělaj. 

M: A ty patříš mezi starší, nebo mladší? 

J: Zatím mezi mladší. 

M: Jo? Pomáhala jsi dělat ty stany z těch krajinek? 

J: Z těch krajinek jezdí ty starší. 
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,S: Je jí devět. ( Znovu vstup matky).  

M: Jo já vím, my jsme teď taky měli tábor a pomáhali nám malý děti stavět z krajinek.  

S: Jo? 

J: Ty starší jezdí ještě o týden dřív na tu stavebku a oni to všechno postavěj, a my tam potom 

přijedeme a postavíme si naše skládací stany.  

M: Jo a tvým spoluţákům ve třídě je kolik let?  

J: Tak deset některým i jedenáct.  

M: A ty si nejmladší?  

J: Hm. 

M: A jaký je to pro tebe?  

J: Jo, jde to. 

M: Jo? Není to jako, ţe si na tebe spoluţáci ukazují, té je jenom devět? 

J: Ne to ne, oni si toho ani moc nevšímají. A berou mě. 

M: A v  první třídě, vzpomeneš si? Taky si toho nevšímali? 

J: Ne, oni to vlastně ani nevěděli.  

S: Jana je o hlavu větší neţ většina spoluţáků, starších. ( Třetí vstup maminky do našeho 

rozhovoru). 

M: A o tom Tv, ty si říkala, ţe tě baví. Děláš nějaký krouţek tělocvikový? 

J: No já chodím na sportovní gymnastiku.  

M: A co tam děláte?  

J: Třeba nějaký věci na hrazdě na kruzích a tak.  

M: A baví tě to? 

J: Jo. 

M: A to je hrozně náročný, viď?  

M: Kolikrát to máš do týdne? 

J: Jednou, ono je to jinak třikrát týdně, ale já chodím jen jednou týdně.  

M: Ţe ne třikrát? 

J: Protoţe já mám ještě jiný krouţky a pak je nestíhám.  

M: Aha, a jaký krouţky? 

J: Housle, skauta, hudební nauku, gymnastiku, a taky orchestr. 

M: Orchestr? Na ty housle? Tam hraješ? 

J:Hm. 

M: A baví tě to? 

J: Jo.  
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M: A co hrajete za skladby? 

J: Různé kánony a tak. Různý skladby, je nás tam asi dvacet a je to smyčcový.  

M: A na ty hraješ jak dlouho? 

J: Asi čtvrtý rok. 

S: Šestý Jano. ( další vstup maminky). 

J: Aha, tak šestý, nevím to přesně. 

M: To nevadí, ţe to nevíš přesně. Kdyţ jsi šla do první třídy říkala jsi, ţe jsi uměla číst, uměla 

jsi i psát? 

J: Trochu. 

M: Psace? 

J: Psace ne, to jsem se pak naučila.  

M: Takţe jste měli písanku a učili jste se jednotlivá písmena.  

J: Měli jsme písanku s uvolňovacíma cvikama a potom jsme přešli na jinou, kde jsme pak 

měli ty písmena.  

M. A naučila ses to rychleji, neţ spoluţáci?  

J. Jakţe, takţ, vlastně ne, asi tak jako ostatní.  

M: Tak tam ses nenudila? 

J: Ne, to ne.  

M: Tak jo. 

Brácha mladší: Mně je čtyři, takhle to je. 

M. Tak to uţ jsi velký kluk. 

B: A uţ chodím do školky. 

M. Jo? A baví tě to tam? 

B: Jo. 

M: No to budeš za chvilku školák, viď? 

J: Za dva roky. 

M: No to je hned. (Bratr odběhl. Obrátím se zpět na Janu). 

M: Jezdíte na školní výlety se školou? 

J: Jo, v červnu, to je takovej odpočinkovej měsíc, tak se chodí na výlety, do muzea, do 

divadla, nebo do kina.  

B: Uţ jsem tu zase. 

M: Uţ jsi tu zase. 

M. A je nějaký předmět, který nemáš ráda?  

J. Moc nemusím matematiku. 
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M: Matematiku? 

J. Ta mě moc nebaví. 

M: Nebaví tě, protoţe Ti nejde? Nebo protoţe…  

J: Je taková moc nudná, a někdy mi jde a někdy mi nejde. Nebaví mě tolik jako ostatní 

předměty.  

M: A to vám paní učitelka napíše příklad na tabuli? A vy to musíte vypočítat? Nebo si někoho 

vyvolá? 

J: Nejdřív to zadá, pak se zeptá kdo uţ to má, a kdyţtak někoho vyvolá. A ten to spočítá na 

tabuli.  

M. A nemáte takové ty soutěţe, ţe paní učitelka zadá příklad a kdo ho má první, tak zvítězil? 

J: Jo to máme, vţdycky si tři, z kaţdý řady jeden, stoupnou dozadu k lavicím, a potom paní 

učitelka řekne příklad. Kdo to řekne dobře, tak se posune o lavici dopředu. A kdo dojde 

dopředu, tak vyhrál.  

M: A kdo obyčejně vyhrává? 

J: No někdy já (nesměle), ale uţ to moc nehrajem.  

M: Kdyţ jste byli menší? 

J: To spíš ve třetí třídě. 

M: Je něco ve škole, co je pro tebe obtíţné? 

J: Ani ne. 

M: Není, všechno je lehký. A co domácí úkoly? 

J: No dobrý. 

M: Jo? Máte je? 

J: Jo máme.  

M: A děláš je? 

J: No někdy si zapomenu sešit.  

M: A chodíš někdy do knihovny? 

J: Jo. 

M: Máte tady někde blízko knihovnu? 

J: Jo je tady kousek a pak chodím do knihovny ve škole si půjčovat.  

M: Aha, a půjčuješ si hodně kníţek? 

J: Jo někdy, kdyţ si nemám co číst, jich mám zapůjčovaných třeba dvacet.  

M: Dvacet? 

J: A pak je rychle vracím. 

M: A kolik je maximální výpůjčka? Dvacet? 
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J: No nějak tak. 

M: A za jak dlouho je stačíš přečíst? Za ten měsíc? Nebo i dřív? 

J: No kdyţ mám čas tak jednu, dvě kníţky za den. 

M: Přečteš? Ty jo, a takhle tlusté? 

J: Asi tak.  

S: Tak takovýhle, tak dvě, nebo tři.  

M: A kdy čteš? 

J: Kdyţ mám zrovna čas, kdyţ mám všechno hotový a tak. 

M: Takţe k večeru?  

J: No asi tak. 

M: A čteš cestou do školy? 

J: Někdy jo.  

M: A ze školy? 

J: Ze školy taky. 

M: A čteš třeba i za chůze?  

J: Za chůze jsem četla, ale teďka uţ ne.  

S: Přísný zákaz. (Vstup maminky). 

M: Zákaz, aby neupadla někam? 

S: No tak snadno spadne pod auto. 

M: Jasně. 

S: Ano, kdyby nebyl zákaz, tak by četla i za chůze. (Vstup maminky, bratr přiběhne zpět ke 

stolu). 

B: Já uţ umím i malá písmenka. 

M: Fakt? 

B: Jo. 

M: 2-3 kníţky mě to připadá úplně neuvěřitelný, bych tě potřebovala na vejšce, abys mi četla 

kníţky.  

S: No Jana čte rychleji neţ já, kdyţ si vedle ní sednu a snaţím se s ní drţet krok, tak nemám 

šanci. ( Vstup maminky). 

M: A ty, kdyţ čteš, kdyţ se tě teda budu ptát pečlivě, ty čteš slovo od slova, nebo, jestli to 

teda vnímáš, nebo přečteš jen začátek toho slova a konec? 

J: Já to čtu vlastně tak, ţe to slovo rychle přejedu očima a stejně si to slovo pamatuju.  

M: Takţe ty jakoby lítáš řádky takhle rychle a mozek ti to stihne přečíst? 

J: Jo přesně. 
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S: Spíš po odstavcích, vizuálně opravdu po plochách. Zjevně po plochách.  

M: To máš výhodu docela. Máte nějakou povinnou literaturu teď do školy? 

J: Teď ne.  

M: A museli jste něco ve třídě číst, nebo četli jste ve třídě?  

J: Spíš ve třetí třídě, od první do třetí jsme měli takovej notýsek, kde nám měli rodiče 

podepsat to, ţe jsme přečetli týdně 3 stránky nahlas a měli jsme ho na konci týdne odevzdat. 

M: A ţe byste v Čj měli za úkol si sednout a nahlas přečíst něco, to ne? 

J: Ne, to ne. Někdy z čítanky čteme.  

M: A paní učitelku máte na všechny předměty? 

J: Na všechny kromě náboţenství, jazyků, plavání a tělocviku.  

M: Vy máte ve škole bazén a baví tě plavání? 

J: Já na plavání nechodím. Já mám alergii na chlor, takţe nemůţu.  

M: A děláš někdy to, ţe si vezmeš obrázek takhle z kníţky a obkreslíš ho?  

J: Jo, na pauzák někdy, nebo přes normální papír, nebo se to snaţím nakreslit podle toho. 
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Příloha č.3. Rozhovor s paní učitelkou třídní 

S paní učitelkou třídní jsem se viděla v budově školy. Rozhovor probíhal 15.11.2010 

ve večerních hodinách. Mluvily jsme spolu v Janině třídě. Paní učitelka si na mě vyhradila čas 

a čekala po vyučování, aţ dorazím. Rozhovor trval asi 15 minut. 

 

M: Kdy jste poprvé Janu viděla? Kdy jste se s ní poprvé setkala? 

R: Aţ při prvním dnu školy, já jsem tenkrát u zápisu nebyla, protoţe jsem učila tady ve škole. 

M: A jak se Vám jevila? 

R: Ten první den mi nepřišla nijak výrazná, řekla bych úplně bez problémů. Zapadla do 

kolektivu, takţe. 

M: Takţe ţádný výrazný záţitek a věděla jste předem, ţe tady bude ţákyně mladšího věku? 

R: Mám dojem, ţe asi ano, pak z těch dotazníků. Asi ano, nebo to bylo těsně nějak kolem 

prvního dne školy, nebo kolem toho.  

M: Takţe jste věděla, ţe tady bude. 

R: Hm. 

M: A kdyţ to vezmete potom, tak 1 a 2 měsíce, projevovala se nějak? Nějakým způsobem? 

R: No tak Jana do dneška patří k těm dětem velice schopným, nadaným, protoţe vlastně v té 

době, v té první třídě ona přicházela s tím, ţe uţ umí číst. Velice slušně četla, řekla bych 

srovnatelně jako dospělí. Takţe tím pádem, v těchto záleţitostech byla bystřejší, rychlejší. 

Musela jsem pro ni připravovat jiné úkoly, jinou práci. Co se týče rozvoje jemné motoriky, 

tak tam se zapojovala jako jiné děti, tam si myslím byl postoj, nebo spíš byla na tom stejně 

jako ostatní děti. Bylo tam potřeba leccos nacvičovat a docvičovat. Ale právě tím, ţe ona byla 

schopná zase v těch jiných oblastech, mám pocit, ţe tohle v rozvoji nijak nebrzdilo.  

M: Takţe se psaním měla trošku problémy.  

R: Takhle, neřekla bych problémy, řekla bych na úrovni jejího věku přiměřeného. Jistěţe, ve 

srovnání s tím kolektivem, tady bylo 24 dětí, tak rozhodně nepatřila k těm slabším a rozhodně 

nepatřila zase k těm na špičce, takţe řekněme, ţe v oblasti jemné motoriky a psaní to bylo 

v průměru.  

M: A vy jste říkala, ţe jste pro ni připravovala něco navíc.  

R: Co se týče čtení. 

M: Co se týče čtení.  

R: Protoţe do ostatních věcí se zapojovala s námi, matematiku jak kdy, podle toho co se 

zrovna dělo. I na tu matematiku byla velice bystrá, rychlá, v podstatě to, co se děti učily, ona 

uţ zvládala na velmi dobré úrovni, takţe byla v něčem napřed. Nebo dělala příklady navíc, 
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nebo slovní úlohy, kde bylo třeba to čtení. Takţe si myslím, ţe tím se to právě trochu 

kompenzovalo.  

M: Takţe jste si musela připravovat něco navíc v těch předmětech?  

R: Hm. 

M: Tak to je docela sloţité z vašeho pohledu. 

R: No vţdycky, kdyţ je to dítě v něčem jiné, je to trochu sloţitější. 

M: No, a kdyţ se zeptám na její kamarády ve třídě, na její socializaci?  

R: Tak teď, kdyţ to hodnotím zpětně, mám pocit, ţe teď se to víceméně srovnalo. V té první 

třídě bylo velice markantní, ţe ona se zapojovala do kolektivu velice sloţitě, těţce, ţe jí to 

moc nešlo, ţe se spíš kolektivu zpočátku stranila a svou oblíbenou činnost, čtení, uplatňovala 

ve volném čase, o přestávkách, nebo kdyţ byla hotová, šla si dozadu. 

M: Takţe si spíš četla, neţ by si povídala. 

R: Přesně tak, takţe je moţné, ţe to od ní byl takový únik od kolektivu, protoţe to bylo snazší 

si číst sama, neţ třeba si s někým hrát nebo povídat. 

M: Aha. 

R: Teď si myslím, ţe je to v pohodě, teď je v kolektivu velmi ráda a myslím relativně bez 

problémů. Ale v té první třídě to bylo relativně dost markantní. 

M: A jak dlouho trvalo, neţ se Jana začala zapojovat do kolektivu? 

R: Asi těţko dokáţu posoudit přesnou hranici odkdy dokdy. Ale v první třídě určitě ne. Řekla 

bych, ţe ke konci první třídy to nebylo tak často, ţe by šla svůj volný čas trávit čtením. Ale 

občas v té druhé třídě si šla číst. Na druhou stranu chápu je to někdy jednodušší, neţ…. 

M: A kdyţ se zeptám na Tv, Vv? 

R: Co se týče Tv, tak Jana je relativně aktivní, sportovnější typ, i se sportu s rodinou věnuje 

rekreačně, takţe si myslím, ţe je docela šikovná. Co se týče Vv, tak tam je přece jenom ta 

jemná motorika v takovém určitém, moţná, nechci říct skluzu, ale se srovnáním s ostatními 

jejími schopnostmi a dovednostmi je ta jemná motorika trošku pozadu. Ale rozhodně ne 

pozadu ve srovnání se jejími vrstevníky. To bych řekla, ţe je asi tak přiměřená k jejímu věku.  

M: Takţe ona je teď o dva roky mladší neţ většina spoluţáků, nebo jak je to s věkovým 

rozdílem?  

R: Takţe bych řekla tak rok a půl.  

M: A v tomhle věku, bych řekla, je to znát, ţe ano? 

R: Já bych řekla, ţe ona má tu výhodu, ţe skutečně patří k těm nadaným dětem, které tady na 

škole mají individuální vzdělávací plán, čímţ se s těmito dětmi pracuje trochu jinak a 

nejenom v téhle skupině dětí, dokonce má některé předměty se šesťáky. Nebo mají vlastní 
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skupinku se svými nadanými vrstevníky. Takţe to je jakoby navíc. A myslím si, ţe určitě pro 

ni je to velkým pozitivem, a ţe to ten předčasný vstup nějak kompenzuje. A myslím si, ţe to 

byl ten důvod pro předčasný vstup do školy, protoţe byla v lecčem napřed ve srovnání se 

svými vrstevníky. 

M: A kdyţ se zeptám na Hv? 

R:  No tak Jana je z věřící rodiny, teda nechci říct z věřící, ale hlavně z rodiny hudebně 

nadaných rodičů, kteří se aktivně a na profesionální úrovni věnují hudbě. 

M: Aha. 

R: Takţe si myslím, ţe tam to samo o sobě hraje velkou roli, Jana hezky zpívá, hraje na různé 

nástroje na housle, na flétnu, čtení z not jí nedělá problémy, hraní z listu taky ne, takţe si 

myslím, ţe tam je hodně napřed.  

M: Dané tou rodinou, určitě! 

R: Určitě jednak rodinou a také jejím nadáním, tou výchovou a péčí jejích rodičů.  

M: A kdyţ Jste mluvila s maminkou Jany, tak to vypadá, ţe mají o Janu zájem? 

R: Jo určitě.  

M: Komunikují s Vámi? 

R: Hm. 

M: Hm, kdyţ to takhle hodnotíte zpětně, myslíte, ţe je dobře, ţe Jana šla do školy takhle dřív? 

R: Mluvím-li za Janu, tak myslím, ţe ano, protoţe kromě té zmiňované jemné motoriky, coţ, 

jak říkám, byla záleţitost nácviku a trošku komplexnější práce, tak si myslím, ţe pro ni to 

určitě dobře bylo. V jejím případě ano.  

M: Takţe si myslíte, ţe to bylo nakonec dobré rozhodnutí. 

R: V jejím případě ano, myslím si, ţe kdyby neměla tolik nadprůměrných schopností, tak si 

nejsem jistá, zda bych to třeba doporučila, ale v jejím případě určitě ano. Jana má široký 

potencionál schopností a… 

M: Aha, a kdyţ ji máte takhle ve třídě, všimla jste si, jaký předmět Janu baví? Kterému se 

vyloţeně věnuje, dává pozor celou hodinu a ….. 

R: No neřekla bych celou hodinu, protoţe ona nemá moţnost se celou hodinu zapojovat do 

toho našeho výkladu. Říkám má různé práce navíc, takţe něco sleduje s námi, něco dělá 

samostatně, v něčem je napřed a tak dále. Ale v zásadě lze říct, ţe velmi ráda má český jazyk, 

asi hlavně proto, ţe se nemusí hodně učit, protoţe všechny ty gramatické a pravopisné jevy 

ona zvládá citem a ţe to uţ má jakoby načtené. Takţe ona je schopná bezchybně napsat, nebo 

téměř bezchybně, látku sedmého ročníku, přestoţe jsme některé jevy ještě vůbec neprobírali. 

A neví, proč se to tak píše, ale cítí, ţe to tak je. Takţe bych řekla, ţe tam je to hodně jakoby 
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pocit. A co se týče slovní zásoby, je na tom velmi dobře. Slohy, různá vymýšlení, referáty. Po 

verbální stránce je na tom velmi dobře.  

M: A v hodinách je aktivní, hlásí se? 

R: Jo, to jo. 

M: Takţe se zapojuje, kdyţ dává pozor. 

R: Kdyţ je jí to dopřáno, kdyţ neodvádí její pozornost nějaká jiná činnost, kterou má třeba 

zadanou. 

M: Tedy prospěchově je na tom výborně? 

R: Ano, skvěle. 

M: A chování? 

R: Taky. Ne, říkám Jana je z velmi dobré rodiny, kde nejsou ţádné problémy. 

M: Takţe ne, ţe by vyrušovala.  

R: Ne.  
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Příloha č. 4. Rozhovor paní Strunná 

 Rozhovor se odehrával v rodinném domě Strunných dne 27. 5. 2010. Rodina bydlí 

nedaleko centra Prahy. Rozhovor probíhal v dopoledních hodinách, trval kolem 45 minut a 

kromě paní Strunné a mě nebyl nikdo jiný přítomen. 

 

M: Tak já Vás poprosím, zdali bychom začaly tím, jak probíhalo těhotenství u vás, kdyţ jste 

čekala Evičku. 

S: S Evičkou, řekla bych, úplně bezproblémové těhotenství. Úplně bez problémů během devíti 

měsíců. Narodila se o deset dní později po termínu. A jenom porod samotný, paradoxně po 

úplně nekomplikovaném těhotenství, byl problémový. Protoţe se narodila, respektive byla 

v neporoditelné poloze, na coţ přišel zkušený porodník. Rodila jsem ve velké porodnici, ne 

v ţádné experimentální malé porodnici. Na to, ţe je Evička v neporoditelné poloze, přišli asi 

aţ po 20 hodinách spontánního porodu, takţe se narodila akutním císařským řezem, já jsem 

byla asi 2- 3 dny na jipce, takţe to nebylo úplně jednoduché. Bohuţel dcera měla velký 

hematom, velký otlak z toho náročného porodu, který naštěstí nezanechal ţádné následky. 

Protoţe by samozřejmě mohlo být narušeno nervové centrum v mozku, zrak, sluch, ale to se 

naštěstí nestalo. Takţe těhotenství bylo úplně v pohodě a ten jeden den, ten porod samotný, 

ten byl hodně náročný, ale nezanechal naštěstí ţádné následky. Dětství Evičky bylo, řekla 

bych, úplně klidné, normální a nějak zásadně se to zatím neprojevuje.  

M: Vlastně, kdyţ jsme se viděly minule, tak jste říkala, ţe jste byly na neurologickém 

vyšetření, jak vyšetření dopadlo? 

S: My jsme byly na neurologickém vyšetření, které vlastně nic nezjistilo. My jsme tam byly 

z důvodu ověření. Jenom pro jistotu. Prostě do budoucnosti, protoţe v souvislosti s tím 

porodem a v souvislosti s tím, ţe prodělala pneumokokovou infekci, tak mohly nastat 

neurologické problémy. Evička byla na EEG a neukázalo nám ţádnou odchylku, takţe 

v podstatě to nebudeme nějak dál řešit. Vše je v pořádku. 

M: Tak to ráda slyším. Myslela jsem na to, ţe se musím zeptat, jak to dopadlo. Takţe dětství 

bylo běţné? 

S: Běţné. Řekla bych, ţe byla hodně klidná, na malé dítě. Uţ v raném věku, kdyţ jí bylo 

několik týdnů, nebo i pak několik měsíců, tak byla hrozně klidné dítě, téměř neplakala, ale 

vţdycky, kdyţ jsme se dostaly do dětského kolektivu, tak byla hodně ostýchavá a drţela se 

stranou vrstevníků, spíš vyhledávala starší děti. Ona je prvorozená, takţe doma jsme ţádné 

jiné děti neměli. 

M: Hm starší děti.  
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S: Starší děti, protoţe ty mladší děti, okolo roku a půl a dvou let, měly nepředvídatelné 

reakce. Stávalo se, ţe přišly k Evičce a strčily do ní. To se jí nelíbilo. Takţe se v podstatě 

drţela stranou, i třeba na hřištích, nebo třeba v dětských centrech. Kdyţ jsme se třeba někdy 

někam dostali, i kdyţ jsme to úplně pravidelně nevyhledávali, tak se spíše drţela stranou. 

Pozorovala ostatní děti, co dělají, ale nezapojovala se do hry s těmi stejně starými dětmi. 

M: Do školky šla v kolika letech? 

S: Do školky šla ve třech letech. Respektive, bez deseti dnů, dali jsme ji od října do školky a jí 

byly tři roky v polovině října. Dalo by se říci, ţe standardně ve třech letech.  

M: Chodila denně do školky? 

S: Chodila denně do školky, protoţe já jsem začala pracovat. Nebyla tam jenom na 

dopoledne, ale byla tam celý ten program, aţ do té doby, neţ se nám podařilo v práci uvolnit, 

nebo jak mohly babičky. Takţe tam bývala do třech hodin, nebo někdy i déle, do čtyř.  

M: Ten prvotní impulz, kdy jste se rozhodli dát Evu do první třídy dřív, byl?  

S: Prvotním impulzem bylo, ţe Eva znala velká písmena ve čtyřech letech. Četla nápisy, 

takové ty jednoduché na silnici a na cedulích, psaný těmi velkými písmenky a to vše ve 

čtyřech letech. V pěti letech, bych řekla, ţe si osvojila většinu malých písmen. A od pěti let 

začala postupně číst, a počítání jí taky nedělalo nějaké problémy. A ten největší impulz 

paradoxně byl vlastně ten, ţe na začátku března roku 2009 onemocněla zápalem plic 

způsobený pneumokokem a dokonce byla hospitalizována deset dní na Bulovce. Před tím, 

neţ, jsme ji dovezli domů, nám bylo doporučeno, aby byla oddělena od dětského kolektivu, 

aby rekonvalescence proběhla správně. Tak jsem ji nechala skoro 2,5 měsíce doma. Coţ 

vlastně šlo i díky tomu, ţe má teď malého bráchu, s kterým jsem doma. V  podstatě nám to 

nenarušovalo program. Tu dobu jsem natáhla na maximum. A kdyţ malý dopoledne spal, tak 

jsme dopoledne dělaly takové ty věci pro předškoláky. Čtení, počítání, psaní, hádanky, 

rébusy, takové ty zábavné věci pro děti. A v podstatě potom jsem zjistila, kdyţ jsme to dělaly 

pravidelně, ţe je schopná přečíst básničku, normálně z knihy. Počítala do 20, sčítala, odčítala. 

Vţdycky měla zájem o věci, které, řekla bych, byly nad rámec vrstevníků. Třeba ji zajímal 

Egypt, Římani, takţe jsem kupovala kníţky, které by odpovídaly výkladu, který by pochopila. 

Takţe po těch 2,5 měsících, coţ byl březen aţ někdy konec května, byla doma a já jsem se jí 

hodně věnovala. A tak jsem zjistila, coţ jsem před tím nevěděla, protoţe přece jenom chodila 

do školky a já jsem se ji takto systematicky nevěnovala, ţe je velmi bystrá. I kdyţ tato 

systematická práce vycházela z toho, ţe jsem ji potřebovala najít program na dopoledne, kdyţ 

malý spal. Tak, aby ten den měl i pro ni nějakou strukturu, jinak by se strašně nudila. Takţe 

v podstatě ta nemoc nás dovedla k tomu, ţe jsme s ní začali systematicky pracovat. Takţe 
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jsem zjistila, ţe spoustu těch věcí zná, ţe si rychle ty věci osvojuje a zároveň se přiznám, ţe 

jsme nebyli úplně nadšení z toho, ţe by ještě další rok chodila do školky. I kdyţ chodila do 

školky Montessori, kde jsme ze začátku byli moc spokojený, ale čím byla starší, tím jsem 

měli pocit, ţe ten koncept Montessori ji dává míň. Ţe spíš táhne ty menší děti a čím jsou 

starší, tím se ta role obrací a ty mladší se učí od těch starších. Ona bohuţel, no bohuţel, to je 

prostě její charakter je hodně individualista, ne jako sobecká, ale individualista. Dělat věci po 

svém a spíš pracuje radši sama, neţ v kolektivu. Tak jsme měli pocit, ţe další rok v té školce, 

jednak tedy ona uţ tam nechtěla chodit sama, a jednak uţ by jí ten další rok tolik nedal. A 

v podstatě tím, ţe jsme si uvědomili, ţe plynně čte, počítá, tak jsme měli obavy z toho, jak by 

probíhal ještě další rok ve školce a pak nástup do školy, kde by evidentně, za ten rok, byla 

ještě dál. Tak jsme si vytipovali školu, kam bychom Evičku dali, ale aţ ten další rok. A to 

byla Zš na Praze 8, kde mají rozšířenou výuku jazyků, kdy od první třídy mají angličtinu. 

Sjednali jsme si schůzku s vedením školy s tím, ţe jsme jim stručně načrtli naší situaci s tím, 

ţe nebyla u zápisu, ale ţe bychom se s nimi chtěli poradit, jak máme postupovat, zda ji máme 

ještě na další rok dát ještě do školky, nebo v případě, ţe by byla hodně napřed, ji dát do školy 

dříve. Jestli se to dá řešit nějak individuálně, třeba ţe by potom některé předměty dělala 

s druháky, prostě jaký jsou moţnosti. Takţe jsme si domluvili schůzku se zástupcem ředitele 

školy. Ten chtěl, abychom se sebou přivedli i dceru, takţe jsme přišli všichni. Z kraje jsme si 

povídali, potom se hlavně věnoval jí, vzal slabikář, otevřel ho někde uprostřed a nechal ji 

přečíst něco, ona přečetla celou stránku a nechal ji spočítat jednoduché příklady, něco 

nakreslit a něco napsat. A řekl, ţe podle jeho názoru je připravena v září nastoupit do školy, i 

kdyţ nebyla u zápisu, ale tím, ţe jí nebylo ještě šest let, tak se k tomu musí vyjádřit 

psycholog. Takţe nám doporučil poradnu, s kterou dlouhodobě spolupracují, PPP na Praze 5. 

A tam jsme si sjednali schůzku, coţ trvalo další měsíc, protoţe těch psycholoţek tam není 

mnoho a těch dětí na vyšetření tam mají asi spoustu. Takţe jsme si sjednali schůzku, kde paní 

psycholoţka řekla, ţe je sociálně napřed, ţe jí přijde, ţe je šikovná. Jedinou překáţku by 

viděla v tom, ţe je unavitelná, v tom smyslu, ţe ty úkoly dělá, ale kdyţ ty úkoly jsou jako  

déle a stereotypní, tak je unavená a prostě je nechce vyplňovat dál. Takţe vlastně s tím 

posudkem, který doporučila, jsme se doma ještě jednou rozhodovali, jestli ano, nebo ne. Pak 

jsme si řekli, ţe si myslíme, ţe to bude ku prospěchu věci, ţe se nebude ten další rok nudit, ţe 

s ohledem na to, ţe já budu ještě rok doma s malým, takţe kdyby tam byly nějaké 

komplikace, tak ji budu moci pomoct, ţe jsem doma. Ţe ji budu moct ze školy vyzvedávat 

brzo, takţe bychom takhle bojovali s tou únavou. A kdyby tam byly nějaké potíţe se 

začleněním do kolektivu, tak se jí budu moct věnovat líp, neţ kdyby člověk chodil do práce. 
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Takţe vlastně takhle to proběhlo a ona nastoupila prvního září, potom co jsme se rozhodli 

poslat posudek škole a ta nás vyrozuměla, ţe ji přijímají.  

M: Ve školce si všimli paní učitelky, ţe Evička je? 

S: Ne, nic takového nám neřekli, ţe by měla jít do školy dřív. Dokonce někdy v zimě nám 

řekli, ţe by měla Eva ještě rok počkat. S tím, ţe je specifická a tím, ţe Evička si, asi aţ po 

dvou a půl roce, vyhlédla kamarády s kterými se sblíţila, jako hodně. S ostatními 

komunikovala. Ale ne úplně, ţe by se začleňovala, ţe by pracovala nějak týmově, to ne. Ve 

školce, tam byla jedna situace, kdy ona dobře spolupracovala s jednou z těch paní učitelek a 

tu druhou ona neměla ráda. A myslím si, ţe je moţný, ţe ony se i střídaly v práci s těmi 

dětmi. Ona mohla skrytě bojkotovat tu práci s tou paní učitelkou tak, ţe řekla, ţe se jí to 

nechce dělat a koncept Montesorri je hodně dobrovolný, oni se ho ptají, toho dítěte, zda to 

chce dělat, netlačí se na něj, hodně je to o vůli toho dítěte, jestli se na to cítí, jaký typ úkolu 

chce dělat. Koncept Montessori vyznává teorii sensitivních období, ţe se  střídá to, ţe někdy 

je dítě citlivé na určitý typ úkolu, který ho rozvíjí, a jindy  nemá zájem o jiný a po čase se to 

pak třeba zase prohodí, ţe je to v pořádku, ţe takhle probíhá ten vývoj toho dítěte. Takţe si 

myslím, ţe to mohlo být spojený s tím, ţe ona se vůbec neprojevovala. Ţe doma se 

projevovala jinak, neţ se projevovala v kolektivu. Coţ se nám jakoby potvrdilo i v tý škole, 

kde paní učitelka byla po měsíci strašně překvapená, protoţe zástupce ji samozřejmě řekl, ţe 

je šikovná, proto ji vlastně umoţnili předčasný nástup do školy. A Evička se prostě vůbec 

nezapojovala, prostě vůbec a nechtěla komunikovat, kdyţ se jí paní učitelka zeptala zda zná 

tydle písmenka, tak Eva odpověděla, ţe ne , ţe nezná. Takţe to nebylo úplně jednoduchý a 

nám trvalo nějakou dobu, neţ jsme to zjistili, protoţe nás nenapadlo se ptát týden po týdnu. 

Takţe jsme po měsíci kontaktovali paní učitelku, jak všechno probíhá, zda normálně a ona 

právě řekla, ţe je hrozně překvapená, ţe se vlastně nezapojuje, nekomunikuje, ţe je stranou 

těch dětí. Ţe kdyţ dostane nějakou práci, tak ji udělá, ale ţe jakoby nechce, neukazuje ty 

znalostí, který má potvrzený od toho zástupce ředitele, tak ty prostě nějakým způsobem 

bojkotovala. Coţ se postupem času zlomilo, a ţe od nějakýho toho března, dubna tohohle 

roku. Ji trvá prostě nějakou delší dobu, neţ se s tím kolektivem zţije , má prostě takovou 

povahu jakou má a paní učitelka je s ní teďka uţ hodně spojená, hodně se zapojuje i dělá 

nějaký referáty. A pořád zůstává to, ţe se tam baví s jedním, dvěma kamarády ve třídě. To 

prostě evidentně vypovídá o povaze a ne o tom věku kolik jí je.  

M: Takţe Evička nastoupila v září do školy a měsíc byl takovýdle problém? 

S: Kdyţ jsme pak začali komunikovat s paní učitelkou a zjistili jsme, ţe se Evička nezapojuje, 

nekomunikuje, tak jsme si s ní doma v klidu promluvili a snaţili jsme zjistit ten důvod a 
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vysvětlili jsme ji, ţe to, ţe ty věci zná, a tím, ţe neřekne, ţe je zná, tak nikdo nebude vědět, ţe 

je zná. Tak musí o sobě dát vědět, ţe se musí víc zapojovat, komunikovat a paní učitelka nám 

po 14 dnech řekla, ţe se to hodně lepší, ţe se Eva začala otevírat a ţe i za ni přijde a na něco 

se zeptá, coţ předtím nebylo. Vţdycky jen seděla a odpověděla jen, kdyţ se jí někdo na něco 

zeptal. Ale nebyla vůbec jako proaktivní.  

M: A bavilo jí to ve škole? 

S: To jo, to já si myslím, ţe se ji to líbilo, ţe se tam těšila kaţdý den. Ţe to nebylo o tom, ţe 

by získala nějakou averzi. Do školy se vysloveně těšila, i si oblíbila paní učitelku, tam ţádný 

problém nebyl. Bylo docela úsměvný, jednou,  někdy v únoru,  se mě zeptala kolik ţe měsíců 

uţ tam chodí. Tak jsem řekla, ţe zhruba šest měsíců. Tak vidíš, já se za těch 6 měsíců 

nenaučila nic nového, co bych před tím neuměla. Potom co paní učitelka řekla, ţe si myslí, ţe 

by se měla projevovat víc, ţe nespolupracuje kvůli tomu ţe je nezralá, tak jsme  potom znovu 

vyhledali psychologa, někdy v tom únoru a byli jsme rádi, ţe ta psycholoţka ji vidí skoro o 

rok později. Řekla nám, ţe si nemyslí, ţe by to bylo tím, ţe by byla nezralá, ale ţe to 

pravděpodobně vychází z toho, ţe ty věci pro ni nebyly nové, takţe pro ni byly nezajímavé, 

tudíţ vlastně se mohla nudit a nezapojovat se. A děti, kdyţ se nudí tak reagujou různě, kdyţ 

jsou extrovertní tak začnou rušit, nebo si začnou povídat a jelikoţ ona aţ tak extrovertní ze 

začátku není, doma je jako divoká, ale takhle v tom prostředí se zas tak neprojevuje. Tak je 

moţný, ţe se uzavřela do sebe a přemýšlela si o svým. Neřešila věci kolem. Kdyţ dostala 

úkol, tak ho nějakým způsobem zpracovala a pak uţ chtěla mít pokoj.  

M: Taky jste říkala, jak jsme se viděli předtím, ţe měla úkol a ty příklady, protoţe byli 

podobný, tak udělala první tři a pak …… 

S: Udělala třeba několik, ale pak ji to prostě nebavilo, a to nám dělá třeba i teď. Coţ se 

přiznám, já bych v šesti letech takhle nereagovala a to si nemyslím, ţe by byla nějak 

rozmazlená, to se snaţíme drţet ji zkrátka. Udělá třeba to, ţe kdyţ má sloupečky příkladů, 

udělá první sloupeček, zbylé tři škrtne a pod to napíše, nebaví mě psát blbý příklady 8-3 rovná 

se 5…A neţ na to přijdu tak to nějakou dobu trvá.  

M: To je zajímavý. 

S. Ale přitom jako drzá není, a ţe by byla nějak hubatá na dospělé, to aţ tolik taky ne. Ţe by 

nikdy to ne, asi jako všechny děti. A to byl vlastně důvod, proč jsme vyhledali tu 

psycholoţku, protoţe to bylo asi takové 14 denní období ve škole, které jsme si nedokázali 

vysvětlit. Předtím měla vţdycky samé jedničky z matematiky a najednou v učebnici byla 

dvojstránka, kde tam měla tři, pět, tři, pět. Tak jsme přišli za paní učitelkou a ptali jsme se jí, 

zda tu práci nepochopila, či nestačí, a paní učitelka řekla, ţe má pětku, protoţe práci 
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nedodělala, nepochopila, tak jak měla, protoţe neposlouchala, nevnímala. Tak jsme pochopili, 

ţe paní učitelka ji chce přimět k tomu, zatlačit trochu na pilu, aby pracovala tak jak pracují 

ostatní děti. Coţ si myslím, ţe ji začalo stresovat, nebyla úplně nadšená, ţe má dvě pětky, 

všem na potkání, kdyţ se jí zeptali: „Tak co škola?“ Odpověděla, ţe uţ má dvě pětky. Takţe 

to je její největší záţitek z první třídy. Takţe to jsme si taky promluvili. Ptali jsme se, proč se 

nesnaţí v tý práci. Tak jsme se snaţili ji doma motivovat, aby se snaţila víc, ţe kaţdý má 

povinnosti a ţe jsou povinnosti, který nás baví a nebaví, a tím, ţe se člověk přinutí dělat věci 

který ho nebavěj, ţe tím posílí vůli a tak dále…. A co se s ní dá, tak se s ní dá promluvit. Co 

se s ní nedá je zatlačit na pilu, řešit situace křikem, to u ní nikam nevede. Jsou děti, který jdou 

okamţitě do latě, ale ona se spíše zašprajcuje.  

M: Takţe jak je na tom v matematice a v Čj ? 

S:To bych řekla ţe je určitě dobrá a v prvouce a ty všeobecný znalosti bych řekla, ţe má 

určitě nad rámec. Baví ji si prohlíţet mapu Evropy baví ji si zjišťovat kdo má větší zem a kdo 

s kým sousedí. Neřekla bych, ţe by měla jeden hlubokej specifickej zájem, spíš bych řekla, ţe 

je to hodně do veliký šířky. Nebylo by to tak, ţe by chtěla proniknut do tajů Egypta do 

velikých podrobností, třeba jen, ţe jak pohřbívali, stavěli pyramidy a pak uţ se zajímá zase o 

jiné téma. To, ţe jsou děti, které jsou nadané v jedné oblasti, mají úzký profil, tak to bych u ní 

nepozorovala, spíš bych řekla do šířky a ţe má, a to my říkali i v poradně i ve škole,  

nadprůměrné vyjadřovací schopnosti. A dobrou slovní zásobu a to je dáno asi také tím, ţe se o 

hodně věcí hodně zajímá. 

M: A jak je to se psaním? 

S: No psaní, jednu pětku měla, no jakoţe škrábala, ale tam bych řekla, ţe to nebylo tím, ţe by 

tam neměla tu motoriku, ale tím, ţe úkolem bylo dopsat řádek, a ne napsat ho krásně. Takţe ji 

to bylo jedno, neţ dostávala 3 za to, ţe to má hodně naškrabaný a musím říct, ţe v tomdle 

směru je ta škola hodně přísná, a co jsem se bavila s ostatníma maminkama, tak ve většině 

škol dávají v první třídě 1,2 a kdyţ to není moc povedené tak dají třeba podpis, nebo, kdyţ to 

dítě něco vyloţeně zbabrá tak dají třeba mráček.Tak tady začali dávat čtyřky, pětky velice 

rychle někdy koncem října, od půlky října. Takţe je to taková škola terapie, řekla bych. Ale je 

pravda, ţe děti si zvyknou na ten výkon, ţe na jedničku to vypadá tak a na dvojku vypadá tak 

a paní učitelka je přísná. Jak mi říká Evička je přísná, ale spravedlivá , takţe ty děti vědí za co 

to mají. Třeba u matematických slovních úloh to řešila tak, ţe Evička třeba měla chyby v té 

odpovědi, která je písemná, tak jim třeba dala dvojku.  Tak kdyţ je tam chyba, aby si děti 

uvědomily, kdyţ je to psaní, tak ať je to v jakýmkoliv předmětu musí to být gramaticky 

správně. 
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M: Teda.. 

S: Já jsem taky byla někdy překvapená, kde je ta hrana, někdy bych byla třeba mírnější. Ale já 

nejsem učitel a nemám pedagogické vzdělání, takţe paní učitelka ví co asi má, a během toho 

učení a myslím, si, ţe výsledky ta třída má, takţe ty děti se naučili všechny počítat a psát… 

M: A Tv a Vv? 

S: Výtvarka to je zajímavá věc, dobrá otázka, protoţe manţel má výtvarné vzdělání, 

akademické, takţe jsme doma s ní docela i kreslili a dělali jsme takový věci a nikdy k tomu 

neměla odpor. Ve škole mají jinou paní učitelku, neţ třídní, kterou si Evička neoblíbila, tak to 

si myslím je hlavní důvod, a tak výtvarka je jedinej předmět na kterej se vysloveně netěší. Aţ 

to prostě dospělo do takové míry, po osmi měsících, kdy nám v ůterý začala říkat, ţe ve středu 

nepůjde, ţe uţ jí bude zase bolet břicho. A ţe ji je špatně a ţe má rýmu a ţe má kašel, protoţe 

se jí nechtělo na Vv a na pracovní činnost, kterou má se stejnou paní učitelkou. Takţe jsme si 

s paní učitelkou promluvili zda je tam nějaký problém ze strany Evičky, tak si myslím, ţe 

jenom tím, ţe jsme si spolu o tom promluvili tomu pomohlo, protoţe si myslím je zbytečný 

aby dítě z předmětu, kterej je volnej měla stres a to bylo z mála dvojek, které nosila byly z Vv 

a to ji asi nezmotivuje k tomu, aby práci dělala zdařileji a proto jsme si šli promluvit s paní 

učitelkou ne kvůli tomu, aby dávala Evičce jedničky, ale proč dává 2, kdyţ to ty děti 

nemotivuje, ale trápí a ţe si myslíme, ţe v tý první třídě by se měla hodnotit snaha a ne to jak 

to je udělaný, protoţe to je hrozně subjektivní, jedno dítě to můţe mít hezky schématicky 

udělané, ale není to tak tvořivé a jiné dítě to má načmarané ,ale zase je v tom tvořivé kouzlo. 

A paní učitelka říkala, ţe hodnotila tu snahu, ţe Evička se málo snaţila, takţe jsme si 

promluvili doma. 

M: A doma ráda maluje? 

S: Docela jo, ale musí se hodně chválit a kreslí hodně. Hodně výkresů nosila i do školy a 

třídní paní učitelka byla hodně překvapená, ţe se netěší na Vv, protoţe většinu výkresů, který 

tam mají na výzdobu třídy, mají právě od ní. Takţe to se taky nějak srovnalo. Tělocvik jí 

docela bavil. Ale zase kdyţ byly sporty nějaký zase jako týmový, tak ji hrozně sráţí, kdyţ se 

ji třeba něco nepovede. Třeba při vybíjený, taková blbost, kdyţ ji vybijou nebo nechytí míč, 

tak to teď raky řešíme a snaţíme se aby to odbourala, její reakce je ţe začne brečet, ţe nechce 

prohrávat. Sice ve škole nikdy nebrečela, ale kdyţ ji takhle párkrát vybili tak se nechala příští 

vybiku vybýt hned na začátku a mohla si jít sednout na lavičku, aby to bojkotovala, Ale to se 

taky zlepšilo. Neřekla bych, ţe je nějak extrémně nešikovná, ale taky, ţe není pohybově 

nadaná. Takţe bych řekla, ţe je zcela normální, na skákání houpání, jízda na kole a na lyţích 

je docela šikovná. A my jsme ji teď nedávno před dvanácti měsíci přihlásili na karate, bojový 
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umění, ale spíš jsou to takové sestavy cviků. Tím , ţe je to individuální sport ji to víc sedí, neţ 

kolektivní. A je to hodně o koncentraci a o vůli, coţ si myslíme, ţe ji hodně pomůţe. Ne 

z toho aspektu, ţe je to sport, ale spíš s tou vůlí. Jsou různé formy karate a tohle je spíš taková 

filosofická cesta a my si myslíme, ţe to ji baví a paní třídní na třídních schůzkách říkala, ţe je 

to hodně znát, ţe je zručnější. Takţe Tv bych řekla jako bez problémů. Ona všude říká, ţe Tv 

je její nejoblíbenější předmět. Takţe úplnej standart, nepatří k těm sedícím dětem u počítače, 

ráda se proběhne. 

M: A kamarádi ve škole?Vy jste říkala, ţe má dva. 

S: To trvalo hrozně dlouho, s těma se kamarádí, ona teda říká, ţe to jsou velký kamarádi, ale 

my přesně nevíme do jaké míry. Kdyţ se jí zeptáme, zda si dnes povídali, tak řekne ţe ne, ţe 

si povídala s někým jiným, takţe ty děti to vnímají jinak. Kamarády má z tý školky doteďka, 

toho jednoho to je velký kamarád, s tím se stýká aţ doteď. Takţe si myslím,neţ v tý škole 

najde kamaráda tak to bude nějakou dobu trvat, ale to je myslím tou povahou. Jsou děti, které 

se kamarádí ve škole se všemi a pak jsou typy dětí kterým to trvá dýl, a najdou si pak jednoho 

kamaráda z celé třídy. 

M: A necítí se tam sama? 

S: Ne nepřijde mi, spíš se nudí, tím, ţe já ji nedávám na odpoledne do druţiny, protoţe jsem 

chtěla, aby jedla doma. Protoţe co se týká jídla, tak ve školce jsme měli problémy, ţe ona 

byla schopná ten oběd jakoby nesníst,a to byla jedna z mála věci co se mi na Montesorri 

nelíbilo, ţe to nechali třeba celé odnést. A kdyţ mi Evička oznámila, ţe si ani nevšimli, kdyţ 

si došla jen pro polévku a pro to hlavní jídlo, ţe si nešla. Ona je hodně vybíravá a my se 

snaţíme ji dávat různý věci. Samozřejmě, kdyţ člověk u ní sedí a dohlíţí na to, aby to snědla, 

ona to sní, ale kdyţ má moţnost volby, buď sníst, nebo si hrát , tak vydrţí nejíst nesvačit, 

třeba aţ do šesti hodin, kdy najednou zjistí, ţe má hroznej hlad. Takţe z tohohle důvodu jsem 

moc nechtěla, respektive jsme to vyzkoušeli první měsíc školní jídelnu, a kdyţ jsem zjistila, 

ţe z toho týdne jí jenom jedno jídlo, tak jsem začala doma vařit. Ona řekla, ne nejedla jsem to, 

protoţe tam byla hrozná omáčka. Takţe jsem se rozhodla doma vařit. A tím, ţe máme 

moţnost si elektronicky objednávat jídla, tak jednou týdně vyberu nějaké jídlo, které by snad 

mohla sníst a to ji nechám si sníst ve škole, aby si zase úplně neodvykla a ostatní doma vařím, 

s tím, ţe mám pod kontrolou kolik toho sní, protoţe to ji samozřejmě hrozně oslabuje zvlášť u 

dítěte, kdyţ nemá dostatečný přísun jídla, tak je daleko častějš nemocný a nemá dostatečný 

přísun energie. A myslíme si, ţe v tý druhý třídě bude na ty obědy chodit víc a víc, chtěli 

jsme, aby to bylo pozvolné. A jak nám říkala ta paní psycholoţka,ta unavitelnost, tak teď tráví 

daleko méně času v té škole, neţ ve školce a připadá nám daleko odpočatější, neţ byla 
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předtím. Tak přijde domů a odpočívá a pak jde zase na krouţky. Hraje na piáno a to vyţaduje 

zase soustředění a denní přípravu, tak mimo úkolů ze školy taky denně cvičí tak 20 min. , 

protoţe to taky úplně nechceme přehánět,  

M: A reţim u vás, změnil se nějak tím, ţe Evička začala chodit od školy? 

S: No určitě, no změnil se tím, ţe jak je doma dřív, neţ byla ve školce, tak, coţ je specifický 

v tom našem případě. Jestli je to tím, ţe jsem doma s tím mladším dítětem. Změnil se tím, ţe 

jak má ty krouţky, tak je to náročný na tu logistiku. A ještě to není tak náročný, jak to bude 

náročný aţ budu pracovat, coţ vlastně plánujeme. Uţ se mě snaţí zase natáhnout zpátky do 

práce, coţ asi nepůjde na plný úvazek, aby se mohl člověk dětem věnovat jak se jim věnuje a 

to si myslím, ţe se jim věnujeme dost.  

M: A na závěr jestli by jste dala nějaké doporučení rodičům, kteří se rozhodují….. 

S: To je těţký dávat doporučení, protoţe my jsme se setkali s úplně jasnou podporou vedení 

školy a poradny a pak jsme během roku zjistili, ţe paní učitelka si myslela a to zcela 

objektivně, podle toho jak se chovala, ţe je nezralá. Teda objektivně podle toho smyslu, ţe 

ona se tak projevovala. Nechtěla se zapojovat, některý věci prostě nedělala. Ne proto ţe by 

nestíhala, nebo tomu nerozuměla, ale u některých věcí je potřeba zatlačit, aby je dodělala. 

Prostě to bere moc dobrovolně, to si myslím je trochu dědictví ty školky Montessori, kde je 

k tomu vedli. Coţ schéma klasický státní školy je jiné, kde všichni najednou dělají totéţ. 

Takţe je těţký dávat doporučení, protoţe v průběhu toho roku, se to výrazně měnilo. Byly 

období, kdy paní učitelka Evu hodnotila v superlativech a pak za měsíc zase přesně naopak. A 

dost jsme s paní učitelkou komunikovali. Hodnotila, ţe je nezralá a ţe jsme ji do školy neměli 

dávat. A v podstatě si myslí, ţe děti, kterým nebylo šest, nemají ve škole co dělat. Takţe kdyţ 

se na to dívám s odstupem tak si myslím, ţe jsme chybu neudělali, protoţe ona i po čase se 

zapojila do kolektivu a myslím si, ţe kdyby ji bylo sedm tak si nemyslím, ţe by se zapojovala 

víc. Spíš by věděla zase o ty dva roky víc a jsou tam typy dětí, kdyţ to vědí, ţe téměř skáčou 

po lavici, aby to mohly říci a to ona není. Kdyţ mě vyvolají tak já jim to řeknu, kdyţ mě 

nevyvolají, tak ať si trhnou nohou. Takţe to je takový přístup, který se mi snaţíme postupně 

vysvětlovat a vysvětlovat. A ona není typ, který by se hlásil, a kdyţ se to dítě nehlásí, učitel 

nemá zpětnou vazbu, kolik toho ví, nebo neví. Takţe si myslím, ţe je to hodně specifický a ţe 

kaţdý rodič by měl ke svému dítěti přistupovat a k jeho schopnostem s ohledem na jeho 

osobnost a povahu. Někdo to prodává víc, někdo míň, kvůli tý svý povaze. A myslím si, ţe 

jsme udělali dobře, protoţe nemá ţádný problémy v tý znalostní oblasti určitě ne, a v tý 

sociální si myslím se to bude vylepšovat a nemyslím si, ţe kdyby šla později, ţe by to kvůli 

její povaze bylo jiný. Ne, ţe by to souviselo s nezralostí, ale souvisí to s její povahou. A na tý 
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škole proběhlo testování dětí, protoţe škola dostala grant, který umoţní dětem, který jsou 

nadprůměrně nadaný pracovat z domova na úkolech, který jsou nad rámec jejich učiva. 

Proběhlo testování se souhlasem rodičů, bylo testováno asi 350 vytipovaných dětí a z těch 

vybrali 50 dětí, Evičce doporučili tento program, plus doporučili škole aby Evička měla 

individuální plán, který neznamená samostudium doma, ale ţe bude dostávat úkoly nad 

rámec… 

M: A to uţ probíhá? 

S: Začne to aţ od září, protoţe my odjíţdíme v polovině června na dovolenou, tak uţ by 

nemělo cenu něco začínat. Někdy je to tak, ţe se to věkem srovná a pak to bude tak, ţe uţ 

nebude nadprůměrně nadaná, ale v některých oblastech určitě nadaná je. Ale v těch 

psychologických testech je hrozně těţký zjistit na co je to dítě nadané. A tak jsme se 

domluvili na tom individuálním výukovým plánu napříč všema předmětama. Paní učitelka 

neříkala, ţe by byla vyprofilovaná na některou oblast, třeba na matematiku, anebo na čtení, 

má výbornou paměť na básničky, anebo kdyţ řeší textový osmisměrky to ji baví, matematika 

ji baví. Co ji nebaví je monotónní, stereotypní , třeba sloupečky, to je vidět, ţe ji klesá 

pozornost a třeba 20 příkladů udělá dobře a pak píše nesmysly, třeba 5+6 = 13, prostě se 

nesoustředí, nebo napíše výsledek při odčítání jako kdyby to bylo přičítaní. U ní je vlastně 

hrozně důleţitá motivace, to jsme se domluvili s paní třídní i s panem zástupcem ředitele. 

Paradoxně ona se musí hodně chválit a pak chce víc a víc úkolů, ne ţe by mě prosila na 

kolenou, ţe chce stovky a stovky příkladů, to bych řekla, ţe je stejná jako ostatní děti.  

M: Takţe to hodnotíte pozitivně. 

S: Určitě to hodnotím pozitivně, protoţe v podstatě neztratila se, nebo ţe by psychologicky 

utrpěla, ţe by ji děti utíkali to ne. Nebo ţe by ji perzekuovali za to, ţe je mladší a myslím, ţe 

je výhodou, ţe ona je docela veliká, i kdyţ my nejsme ţádní velikáni. Na šest let má 125 cm, 

to je docela hodně.   
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Příloha č.5. - Rozhovor Eva Strunná 

 Rozhovor s Evou Strunnou probíhal 8.6. 2010. Eva nastoupila do školy, 

dříve, neţ ji bylo 6 let, na doporučení pedagogicko - psychologické poradny. Rozhovor se 

odehrával v dopoledních hodinách u Strunných v rodinném domku. Při rozhovoru matka 

nebyla přítomna. Byly jsme sami v obývacím pokoji u jídelního stolu. Rozhovor trval asi 45 

minut. Po rozhovoru jsme si s Evou šly hrát ven na zahradu.   

 

M: Jak jsem říkala, jsem studentka vysoké školy, a tento rozhovor dělám do školy, víš? 

E: Hm. 

M: Byla jsi dnes ve škole? 

M: Jo. 

M: Kolik jste dnes měli hodin? (dlouhá pausa)……. Asi čtyři, viď? 

E: Hm. 

M: A byla jsi dnes na obědě? 

E: Ne. 

M: A chodíš někdy na oběd? 

E: Jo jenom někdy, podle toho jak mi to chutná. 

M: A tobě je kolik let? 

E: Šest a bude mi sedm. 

M: A kdy ti bude sedm? (pauza je vidět, ţe Eva neví).  Já myslím, ţe někdy v říjnu, viď? 

Nebo tak nějak. 

E: Hm. V říjnu. 

M: A to uţ jsi velká holka člověče. 

M: A kam si chodila do školky? 

E: Jmenuje se Montessori.  

M: Montessori? A tady někde kousek? 

E: To nevím. 

M: A chodila jsi pěšky, nebo jste jezdili s maminkou autem ? 

E: Autem. 

M: A jak se ti líbilo ve školce? 

E: Docela hezky. 

M: Jo? Měli jste tam spoustu hraček? 

E: To uţ si ani nepamatuju. 

M: Nepamatuješ? 
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E: Protoţe jsme jich potom dostali tisíc od Jeţíška. 

M: A to máš nahoře v pokojíčku, nebo to jste dostali v té školce od Jeţíška? 

E: Hm, jako dovnitř, do školky. 

M: Hm. Tak mi něco řekni o školce, jak to tam vypadalo? Jestli si vzpomeneš. 

E: Nejdřív jsme si malovali a potom jsme se sešli dohromady v klubovně, nebo podle toho 

kolik nás bylo. Ale nejdřív jsme si malovali, skládali nebo něco takového a počítali.. 

M: Takţe jste uţ počítali? 

E: Hm. My jsme třeba počítali deset plus deset. 

M: Ve školce? Všichni, nebo jenom ty? 

E: Všichni, hm. 

M: A to dokázali všichni? 

E: Hm. 

M: Ale to je docela těţký, ne? Kolik je deset a deset? 

E: Dvacet. 

M: No pro tebe je to lehké, ale vsadím se, ţe kdyby jsi řekla čtyřletému dítěti kolik je deset a 

deset, tak nebude vědět. 

E: Ale kdyby chodil do Montessori tak jo, protoţe tam se začalo chodit od tří. 

M: A od tří jsi uţ uměla takhle počítat? 

E: Nevím, to se musí člověk naučit. 

M: A jak ses to naučila ty? 

E: Nevím. 

M: Nevíš, najednou to bylo? 

E: Hm. 

M: A co čtení? Čteš ráda? 

E: No, kdyţ tak já ti přečtu ze slabikáře. 

M: Ne nemusíš, nebo můţeš. Tak ho přines. 

M: To máte ve škole, ten slabikář? A to je tvoje taška do školy, tato? (Slabikář vytahuje 

z tašky do školy). 

E: Hm. 

E: My děláme to, ţe my dobrý čtenáři, a já mezi ně patřím, si sedáme na lavici, někdy. Ale 

tady si nemůţu sedat na stůl kvůli tomu, ţe to vţdycky pode mnou praskne.  

M: Tady ten stůl? (Byl tam velmi masivní skleněný stůl).  

E: Já váţím tak dvacet jedna.  

M: Aha. 
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E: (Výrazněji) Aha. 

E: O budulínkovi? (Eva vybírá příběh ze slabikáře). 

M: Třeba. (Ale příběh mi přišel poněkud dlouhý). 

M: Něco vyber, něco kratšího. 

E: Ne, něco nejdelšího. 

M: Něco nejdelšího? Aby jsme tady nebyly do rána ( obě se smějeme). 

E: Kde to je? Tady. (Evička čte docela plynule na první třídu dobře, ale neřekla bych zase 

nějak výrazně dobře. Velmi hezky intonuje a dává důraz tam kde je vhodný. Občas se zadrhne 

a je chvíli pauza. Je vidět jak Eva louská písmenka, ale nestalo  se, ţe by se zasekla).  

M: To je dobrý, viď? Musel říct kouzelné slovíčko.  

E: Vţdycky plyne úplně všude poučení…no skoro všude, tady neplyne.  

M: Baví tě čtení? 

E: Hm. A tady taky plyne poučení.  

M: A co tě baví ve škole úplně nejvíc?  

E: Vybika.  

M: Vybíjená? (Překvapeně). 

E: Ta no. 

M: Fakt, víc neţ čtení?  

E: Hm. 

M: A jak se hraje vybika? 

E: Jakoby kapitán. 

M: A to je jako jak? 

E: Ţe jsou dvě druţstva a vyberou si kapitána. Jedno skvělé druţstvo, kterému jde vybika a 

jedno blbé, kterému vybika moc nejde a potom si vyberou kapoše, kapitána. Kapitánové jdou 

potom dopředu a paní učitelka vyhodí míč a ten kapitán co do svého druţstva srazí míč, tak to 

druţstvo má míč. Potom se kapitánové vymění a cizí kapitán jde do cizího druţstva. Teda 

jako dozadu aby mohl pobíjet soupeře. A kdyţ jsou vybitý tak jdou ke kapitánovi a nesměj se 

vrátit. A kdyţ je vybitý jedno druţstvo, tak tam ještě jde kapitán a ještě toho musejí vybít, a 

potom mají hotovo. 

M: A nebojíš se toho míče, kdyţ na tebe letí? 

E: Trochu jo. 

M: Trochu, no já jsem se vţdycky bála, a to musíš uhýbat co?  

E: No spíš chytat, abys potom mohla vybíjet.  

M: Chytat jo? A jak ti to jde?  
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E: Ne, mně jde nejvíc uhýbat. 

M: Takţe chytá někdo jiný? 

E: Já jsem prcek.            

M: Coţe? 

E: A někdy stojím i vzadu, kdyţ tam nestojí vůbec nikdo. Já ho chci nahradit, protoţe mají ty 

horší, slabší stát vzadu a ty lepší vepředu, aby to pochytali a vybili.  

M: Aha, a co máte taky matematiku ve škole? 

E: Jo. 

M: A baví tě matematika? 

E: Jo, jo , můţu ti ukázat sešit, jak vypadá, v tom prvním uţ mám dvě pětky.  

M: Jo a jak to? 

E: Blbnu, ne v tom prvním mám jednu. 

M: Jednu pětku, hm. 

E: A asi tak tři trojky.  

M: Hm. 

E: To je strašný. 

M: Co je strašný? 

E: To jsou takový kluci, jeden sedí za mnou a jeden přede mnou. Podváděli. My jsme dělali 

takový souboj mezi bakugany a ten jeden podváděl. 

M: Podváděl a jak? 

E: No ţe si půjčoval toho druhýho bakugana od kamaráda. 

M: Hm, takţe jeden sedí před tebou a jeden sedí za tebou A kde ty sedíš, vepředu, veprostřed, 

nebo vzadu?  

E: Ve třídě? 

M: No asi máte takhle řady ne? 

E: Tři a tři, sedím na téhle straně u okna. (Eva ukazovala prstem na stole). 

M: Zhruba uprostřed. 

E: V druhé lavici. 

M: Jasně, takţe jeden sedí v první a druhý ve třetí, Tak to je matematika? A tam i píšete, viď? 

(Na stole vedle čítanky leţela matematika, tak jsem ji začala prohlíţet). 

E: Hm.  

M: A je to pro tebe těţké anebo lehké?  

E: Trošičku lehké. 

M: Trošičku lehké. 
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E: Tady mám jako podpis, ţe to mám blbě ( hih). 

M: A ty umíš do kolika počítat? 

E: Do dvaceti se to učíme, jinak počítám bez sčítání a odčítání do tisíce. 

M: Do tisíce? A to fakt zvládneš? 

E: Hm. 

M: Ty jo, ty jo, to mi dlouho nešlo,  a víš, co mi taky nešlo, velká a  malá násobilka, to uţ jste 

dělali,nebo tu ještě ne? 

E: Eee, já chodím do první třídy. 

M: A stává se ti někdy, ţe kdyţ je to pro tebe hrozně lehké, ţe to nechceš dělat? 

E: Hm to tam frknu, ale to co je těţký na to se vyprdnu.  

M: To co je těţký na to se vyprdneš? A jak to? Tebe to nebaví, kdyţ je to těţký?  

E: No, protoţe já dělám jenom to, co umím. 

M: Ty děláš jen to, co umíš a můţeš se zeptat i učitelky, kdybys nevěděla?  

E: Jo, jo. jo,  jo, ale to já nikdy nedělám 

M: Proč by ses nemohla zeptat? 

E: Vţdycky na to zapomenu. 

M: Ţe by si zvedla ruku a řekla: ,,Paní učitelko já tomu nerozumím“ a ona by k tobě přišla. 

E: Tak to právě dělám. To já totiţ dělám jen v matice.  A víš co je bakugan, nebo nevíš? 

M: Ještě jednou. 

E: Víš co je bakugan? 

M: Bakugan? Nevím. Co to je? 

E: Koule. 

M: A to máte ve třídě? 

E: My ve třídě sbíráme pokémony. 

M: A kde se dá koupit takový bakugan? 

E: Bakugan, se dá koupit v Německu. (Eva tam nastavuje svého bakugana, aby mohl odleťet a 

dodává). Já to mám blbě, blbá strana, takhle tam musí být (názorně mi Eva ukazuje, jak se 

takový bakugan pouţívá). 

M: To je jakoby magnet? 

E: Jo magnet, to mi poradil Martin, ten co sedí přede mnou a ten co sedí za mnou je Datel a 

oba jsou drzí. 

M: Drzí, ale kdyţ s nimi hraješ bakugany tak nejsou tak špatný, ne?  

E: Nejsou, ale… 

M: Občas. 
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E: Ale jsou strašně drzí, třeba říkají: ,, Nečum“.  

M: Člověk na ně třeba ani nekouká a oni říkají: ,, Nečum“? 

E. Ne,ne,ne, ne, stačí se na ně koukat jednu minutu a uţ ti řeknou desetkrát nečum. 

M: Aha a oni jsou starší neţ ty? 

E: Je jim sedm. 

M: A máte ve škole taky hudební výchovu? 

E: Hm. 

M: A baví tě? Jak se ti líbí? 

E: Ale docela jo, baví mě to hodně, protoţe chodím na piano. 

M: Chodíš na piano? A baví tě to? 

E: Já uţ mám za sebou první zkoušky. 

M: A jak ti dopadly? 

E: Nevím ještě. 

M: Ale asi dobře, viď? 

E: To bylo tohle pondělko. 

M: Takţe to bylo včera. 

E: Zítra je blbej den, protoţe zítra je středa a je výtvarka a já výtvarku nesnáším. 

M: Nesnášíš výtvarku? Jak je to moţné? 

E:  Protoţe mě tam pořád nutí dělat to, co nestihnu, protoţe si nestihnu uklidit kufřík, protoţe  

tam mám hrozně rozdělaný binec, kdyţ pracuju, no protoţe si musím vyndat 10 pastelek 

,potom zase voskovky, protoţe pastelky se nesměj, no strašný no. 

M: Třeba, ţe vám paní učitelka zadá: „Nakreslete kytičku voskovkami“. A ty by si chtěla 

kreslit pastelkami a nemůţeš? 

E: Ale tak to není, my děláme jiné věci. 

M: A jaké? 

E: Vyrábíme duhy, lepíme a potom kreslíme. 

M: A kreslení tě nebaví? 

E: Ehm, ne. 

M: A máš dobré známky z výtvarky? 

E: Uţ mám ani nevím kolik dvojek, protoţe mi to vůbec nejde. 

M: Nejde a jde, to je takový těţký známkovat výtvarku, protoţe komu jde kreslení a komu 

nejde, kdo to posoudí? Ţe jo. 

E: Já umím kreslení, mně to vţdycky jde, akorát…. 

M: Akorát nemáš ráda Vv, to je zajímavý a nakreslíš mi něco?  
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E: Já nechci moc zdrţovat. 

M: Mě? Mě nezdrţuješ. 

E: Já nechci zdrţovat povídání. 

M: Jo takhle.  

E: Protoţe si toho musíme popovídat ještě hodně. 

M: Tak co mi ještě povíš? 

E: Ani nevím. 

M: Ale to nevadí, můţeme klidně kreslit spolu, to víš, ţe jo. 

E: Umíte nakreslit Shauna? 

M: Šona? A kdo je Šon? 

E: Ovečka. 

M: Jo takhle, moţná bych dokázala, to je to Shaun the sheep v Tv, viď? 

E Jo (nadšeně) a jak to víš? 

M: Já totiţ hlídám dvě malé děti. 

E: A víš, jak Shaun vůbec vypadá? 

M: Já vím jak vypadá. 

E: Dívej. 

M: Jé to si kreslila? 

E: Ne to můj tatínek, já se od něj takhle učím. Nevadí, ţe není čistá? (Eva myslí čtvrtku). 

M: Ne, ne, nevadí. 

E: A já můţu pustit písničku. 

M: Ne, nemusíš.  

E: Já stejně nesmím, protoţe malej, víš co. 

M: Spinká, no jasně. 

E:A začne řvát a máma by se zlobila. 

M: A nejradši kreslíš tuţkou? Nebo pastelkami? 

E: Nevím.  

M: Já jsem viděla tvojí třídu, já jsem byla u tebe ve škole. 

E: Já vím, to ty jsi nám dávala takový papírky a pak kníţku? A z té kníţky jsme to měli 

vyčíst. 

M: Ne. 

E: Tak to byla asi nějaká jiná, ale tobě podobná, hodně. 

E: To jste moţná byla vy, ale nepamatuje si to. 

M: To asi ne, to bych si pamatovala. Určitě. 



 

100 
 

E: Ale vţdyť říkáte, ţe máte blbou paměť (ironicky dodává). 

M: Ale na ten rozhovor, abych si pamatovala slovo od slova, ne jako, ţe mám úplně blbou 

paměť. To neznamená, ţe si nikoho a nic nepamatuju.  

E: Čistej papír to je to nejlepší, protoţe víš, co dělá ten nečistotnej? Tady je malá čára, tady 

taky, to je co… 

M: Hm… 

E: To je blbý na tom. 

M: A Shaun the sheep dávají v kouzelné školce viď, nebo před ní? 

E: To nevím. 

M: Vy nemáte Tv? 

E: Támdle za tebou a máme i playstejšku.  

M: No je veliká jako blázen a já ji neviděla.  

E: My se na to nekoukáme, my ji máme na playstejšce. A ještě na pohádkách. 

M: Aha a na kouzelnou školku se koukáš? 

E: Ne, je totiţ pro mimina. 

M: Je pro mimina? 

E: Jo, ale třeba ten František, ten je fakticky pro mimina. 

M: Tak tebe nebaví se koukat na pohádky, které jsou pro mimina? 

E: Ne, mě baví třeba Star Wars. 

M: A to se ti líbí, jo?  

E: Třeba Davídek ( ne můj brácha) říká Star Horse, jako hvězdný kůň a star wars  jsou 

hvězdný války.  No moc povedený teda není (mluví o obrázku).  

M: Proč, mně se to líbí. 

E: Kdyby aspoň trošku…. 

M: Co? 

E: Nic, nic.   

M: A kdyţ si šla do první třídy na začátku tohohle roku, tak… 

E: Tak mi bylo pět. 

M: A kdyţ si tam šla, zkoušeli tě z něčeho, ţe něco umíš? 

E: Ne, ne, ne, to ne, třeba kdyţ jsem tam byla úplně poprvé? Ne vůbec. 

E: Normálně jsme přišli a dali jsme paní učitelce kytku a … 

M: Aha a ještě předtím právě, neţ jsi tam přišla v září, někdy předtím, to jste se šli zeptat pana 

zástupce, přece ne?  

E: Jo a pak jsme byli tam, jak je tam ta poradna, a ty nám to dovolili a to uţ mi bylo jako pět. 
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M: A byla jsi ráda, ţe jdeš školy dřív?  

E: Ani ne.  

M: Ty bys chtěla být ještě ve školce? 

E: Chtěla bych být do osmi, protoţe tam máme takhle malého kluka a jemu je osm.  

M: A to bys chtěla být ve školce do osmi let? 

E: Ne, i kdyţ to by byla velká švanda, ráda bych se toho naučila strašně moc, protoţe děláme 

třeba 50+33. 

M: Ve školce? Ve škole, ne?  

E: Ve školce jsme to dělali. 

M: Fakt? 

E: Anebo se mi to jen zdálo. 

M: A jak si šla dřív do školy, v těch pěti letech, tak jsi tam chtěla jít? 

E: No, moţná chtěla… 

M:Takţe si se těšila do školy? 

E: Tomu je ještě šest a ten chodí ještě do školky, v září začne chodit do školy.  

M: A baví tě to ve škole? Kromě teda  Vv? 

E: Jo baví. 

M: Tak to je dobře, takţe vy máte ve škole matematiku, češtinu, Vv, hudebku, Tv, a ještě 

něco?  

E: Prvouku a ještě něco. Angličtinu. 

M: Od první třídy ji máte? My jsme ji měli aţ od třetí třídy. 

( Eva mi povídá o Star Wars. O tom, ţe je tam Anakin a ţe tam ţádný ufoni nejsou a ţe 

Anakin byl nejdřív na straně dobra a pak se přidal na stranu zla. A jeho syn Luk, se určitě taky 

přidá na stranu zla. Chce pustit film). 

M: Ne nepouštěj ho, ještě zbudíme malýho a dostaneme obě na zadek. 

E: Ale já nikdy nedostávám na zadek, kdyţ ho vzbudím.  

M: A co by udělala maminka, kdyby na tebe byla rozzlobená? 

E: Prostě by se rozčílila, mlátila by věcmi kolem sebe, kopala by do všeho, normálně.  

M: A tebe nikdy nepraštila, jo? 

E: Ale desetkrát, tisíckrát. 

M: Ale člověk občas potřebuje dostat na zadek, protoţe prostě zlobil.  

E: Chcete vidět, co jsem nahoře postavila? 

M: A co si stavila?  

E: Dům a ani nevím, jak vypadal. 
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M: A ještě neţ půjdu tak se na něj podívám a ještě mi řekni… 

E: Aţ půjdete pryč? 

M: No, abychom tady teďka neodcházely od tohoto přístroje, kdyţ je puštěný, ţe jo.  

Ještě mi řekni, ve škole tam máš ty dva kluky, který se ti nelíbí před tebou a za tebou…. 

E: Ten vedle mě je takový…. 

M: A ty sedíš vedle kluka? 

E: Jo. 

M. Ty nesedíš vedle holky? 

E: Ne, nás minule rozsadily, a tak se ke mně přesadil, to je takovej trumbera. 

M: A to je od něj hezký, ţe se k tobě přisadil, ţe jo? 

E: Takový trumbera to je, protoţe on mi slíbil pogáče a nemám ţádný, protoţe mi ho nedal.  

M: A proč tě rozsadili, ty jsi moc povídala? 

E:  No a moc jsem radila. 

M: Ona nevěděla?  

E: Nevím, ale taky jsem ji radila a hned na to mě zlobila, to bylo fakt strašný.  

M: A ve třídě je spousta dětí? Kolik vás je ve třídě? 

E: 22, bylo nás 21 a mělo by nás být 23, ale přibyla nová ţákyně, měl přibýt nový ţák. Štěstí, 

ţe přibila nová ţákyně, to by bylo strašný, hádej kolik nás je holek. 

M: Kolik vás je holek?  

E: Nevím to bych ani neuhodla, ani nevím kolik je kluků, ale víc neţ holek,  

M: A to je blbý, nebo dobrý právě? 

E: Blbý…. 

M: Kvůli tomu, ţe kluci zlobí? 

E: Ne, ne, ne, kvůli tomu, ţe se tam hodně holčiček neučí. Naše třída je nejhodnější ve škole. 

M: Fakt? 

E: Hm…paní učitelka z 1. B. to říkala. 

M: A jaká je tvoje paní učitelka třídní? 

E:  Ludmila, Lída Šenkýřová, Ludmila, asi tak.  

M: A jak se Ti líbí? Máš ji ráda? 

E: Jo…. Aţ na to, ţe mi dneska nakulila trojku a jedničku, a na celý papír , do ţákovský, a to 

byla důleţitá písemka, hodně. 

M: Ale jedna jednička to je dobrá známka. 

E: Ale trojka? 

M: To je takovej střed. 
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E: Ale není. 

M: No kdyţ máš 1,2,3,4,5 tak trojka ta je veprostřed. 

E: A paní učitelka známkuje, jak se jí zachce. Kdyţ někdo zlobí, tak dá normálně šestku. 

M:Šestku? Co to znamená?  

E: Ne, ale jednou říkala, ţe dá sedmičku. Klíďo, píďo,  

M: Do ţákovské? 

M: A ještě, co jsem se tě to chtěla zeptat? Ty máš nějaké dobré kamarády? 

E: Jo asi 3, ne, ne vlastně dva, dva Datla a Marťase.  

M: Datel a Martin, to jsou ty dva zlobiví kluci? 

E: Ne. 

M: A vţdyť jsi říkala, ţe tě zlobí. 

E:  No trochu, a chcete ukázat, jak umím vybiku? 

M: No jak chceš. (Odběhla pryč a přinesla mi ukázat sešit a chlubí se). 

E:  No tohle jsem si udělala sama napřed. 

M: A co psaní? To musí být pro tebe někdy hodně náročný, ne? 

E: Ne, ale trochu, uţ mám asi 20, 33 dvojek.  

M: To já nikdy neměla spočítaný, kolik jsem měla známek, ani teď bych ti neřekla, kolik 

mám známek. 

E: A ty ještě chodíš do školy? 

M: Na vysokou školu. 

E: A kolik ti je? 

M: 21. 

E: Vypadáš na to. 

M: Vypadám na to? Jakto? 

E: Protoţe vysoká škola je pro 21,22-letý lidi. 

M: Ale to je pro kaţdýho dospěláka, podle toho v kolika na tu školu jde. 

E: To je jen zkoušečka jestli umíš 9x10 a takový, ne?  

M: Ne, to ne. Musíš umět třeba celou tudle kníţku nazpaměť. To uţ není ţádná legrace, třeba 

taky půjdeš jednou na vysokou školu. 

M:Chceš si teda zaházet? 

E: Jo, proč ne. 

M: Tak já to teda vypnu. 
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Příloha č. 6. – Rozhovor s paní učitelkou třídní 

Rozhovor s paní učitelkou třídní Ludmilou Šenkýřovou se odehrál 21.5. 2010 

v budově školy, konkrétně ve třídě, kterou navštěvovala Eva S.. Rozhovor probíhal kolem 

oběda studentů (paní učitelka měla volnou pauzu na oběd), kterou věnovala našemu 

rozhovoru. Trval přibliţně 15 minut a v průběhu nás vyrušily děti, které se vracely z oběda 

zpět do třídy, proto jsme se přemístily do kabinetu. Během rozhovoru jsme se v místnostech 

nacházeli sami.  

Na začátku setkání došlo k představení a stručnému popisu, k jakému účelu rozhovor 

bude pouţit. S podmínkami bylo souhlaseno.  

 

U: Nejdříve mě zajímá, kdo to bude číst? Jak si mohu pustit pusu na špacír.  

M: Budu to číst já, má vedoucí bakalářské práce a nevím jistě, zda se práce nebude dávat na 

internet. 

U: Aha, tak jo. 

M: Tak já bych zeptala, kdy jste poprvé setkala s Evičkou ? 

U: Asi aţ v první třídě, byla tady u dodatečného zápisu. V lednu bývá zápis, ale oni asi 

nevěděli, jestli půjde do školy. Ale pak jim doporučili, ţe je nadaná, protoţe byli ve škole aţ 

na dodatečném zápisu někdy v květnu. A zjistili, ţe se zaměřujeme na nadané ţáky a proběhl 

zápis, ale já jsem u toho zápisu nebyla. Pan zástupce mi říkal, ţe čte a je šikovná. Já jsem 

učila druhou třídu a vedla jsem skupinu pro nadané děti na matematiku. Kdyţ vedení školy 

mamince o tom řeklo, představili jsme se. Kdeţto Evu jsem viděla aţ v září. No a přišla mi, 

no abych to tak shrnula , šikovná, ale sociálně nezralá. Ano my se v první třídě neučíme jen 

číst a počítat, ale také se upevňují a učí návyky. A v tom byl velký problém, protoţe 

se nesoustředila. Dlouho jsme měli problém naučit se sedět, protoţe kolena měla pod bradou 

pořád, a takové ty běţné věci, které umí šestileté děti (já nevím, jestli to měla ze školky) to jí 

chybělo. Ona byla šikovná. Měla široký záběr. Co se týká Olympijských her, stahovala nám 

obrázky, vím, ţe se jí to líbí. Stahovala i nějaké plastické výtvarné výkresy, nebo výrobky. 

Třeba toto vyráběla ( paní učitelka mi ukázala Eviččin výkres na nástěnce) a různé masky 

s posuvnými částmi, ţe to podlepila a ono se to pak posouvalo. Prostě výtvarně a tvůrčí 

nadaná, no ale……,  rodiče se jí hodně věnují.  

M: A nyní je to pořád stejné? Nebo…( větu jsem  nedokončila, paní učitelka začala 

odpovídat. 
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U: Teď se to uţ trošku srovnalo. Má štěstí, ţe má šikovné rodiče, pořád jsme si dopisovali po 

emailu, rodiče nechodili do školy. Sledují její vývoj, mají zájem, aby se její nadání 

podněcovalo a rozvíjelo.  

Třeba s oblékáním byl problém. V září jsme moc nechodili ven,  ale  potom byly 

nějaké akce a objevil se problém s oblékáním. Ona je hrozně pomalá a všechno ji to trvá. 

Maminka říkala, ţe jí dávají prostor a čas, ţe ji přemlouvají. U nich se to odehrává všechno 

skrz přemlouvání a dohodu. Kdyţ uţ se blíţil čas odchodu, tak to na ni maminka naházela a 

tak na to Eva asi spoléhala a prostě jí to trvalo dlouho. Potom zaostávala za ostatními dětmi.   

Ve třídě je dost dětí po odkladu a myslím si, ţe některé děti by ani nemuseli mít ţádný 

odklad. Třeba je tady jeden chlapeček, ten by odklad mít nemusel, ale pravděpodobně ve 

školce byl nějaký problém a chlapeček je o dva roky starší neţ Eva. Takţe tady je v tomto 

směru hrozně těţká práce, zatímco u Evy připravovat práci navíc a ještě podněcovat 

v sociálních směrech.   

M: A jak je to s kamarády ve třídě?  

U: No s kamarády, ona se snaţí být originální. Na jedné straně je taková hodně ambiciózní a 

chce vyniknout, na druhé straně děti sice zaujme, ale zase je nepřitáhne. V kolektivu, ať je to 

ve skupině, nebo ve dvojicích se nechce podřizovat. Ona je takový vůdčí typ, ale zase není tak 

průbojná a výrazná. Takţe ona prostě stojí někde opodál a pozoruje. Ale teď uţ se to zlepšilo. 

A kdyţ je skupinová práce a oni se mezi sebou nedomluví, tak kaţdý jede na své triko. Takţe 

to v první třídě měla těţké.   

M: Jak je na tom Eva v různých předmětech, tak třeba v matematice, v češtině?  

U: Myslím, ţe čím dál jsme, tak je to lepší. Třeba od dubna se to začíná srovnávat. Já bych 

řekla, ţe problém byl v písmu, a to je zase o tom, ţe ona se nechce podřizovat, ţe je taková 

originální. Občas si něco prosadila, co bylo úplně mimo. Ale, ţe by nějak extrémně 

vybočovala to ne. Třeba v tom čtení jak říkal pan zástupce, tak ona nějaký dva tři měsíce 

tvrdila, ţe vůbec číst neumí. Ve třídě se vůbec neprojevovala, nehlásila se. Taková, no prostě 

se odcizila, akorát vymyslela něco originálního, akorát zase na sebe upozorňovala.  

Například, kdyţ bylo mistrovství v hokeji, tak jsme to docela proţívali, nebo já jsem 

to asi trochu vyhecovala. No a tak třeba v hodině, nikomu nic neřekla a začala se převlíkat do 

dresu, protoţe najednou jsem viděla, ţe je tady nahá a tak se ptám: ,, Co děláš?“ a  ona: ,,No 

převlíkám se“. Tak jsme si ukázali brazilský dres, ţe je to zelený a Rosického, takţe ona 

v tomto je jiná, ona úplně vybočuje. Ţe by byla nějaká chytrá, nebo v  látce co bereme nějak 

vybočovala, to ne. Originální je nad rámec těch vědomostí základních 

M: Takţe se v hodinách nestává, ţe by se nudila, ţe by nedělala to co má?  
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E: Spíš se jí někdy nechtělo, bavila se na svém písečku. Takzvaně, hrála si. To co jí nebavilo 

byly základní věci. Například: připravit si věci, uklidit si na lavici, to byl problém.  

M: Víte jak je na tom v Tv? 

U: No bála se míče.  V pracovních činnostech a Vv, tam teda vyniká, tam je originální. Ale ve 

všem je taková svá,…… no je taková svá.  

M: Na začátku září, kdyţ nastoupila, tak jste řekla, ţe nečetla, jak říkal pan zástupce.   

U: Ne, učila se od začátku jako všechny ostatní děti. Ani neměla potřebu nějak vyniknout, 

kdyţ jsem ji dávala prostor, aby mohla číst, neměla potřebu a ani nějak nevybočovala. 

M: To je zajímavé, to mi říkala i maminka, ţe ve školce plynule četla a uţ se nudila a tím 

pádem ji chtěli dát do školy, aby nebyla ještě rok ve školce, tak je právě zajímavé jak vy 

říkáte, ţe… 

U: Právě ţe, moţná je to tím, ţe jsme spádová oblast pro tři školky. Moţná je to také tím, ţe 

tady jsou skupinky dětí z těch školek a Eva přišla úplně odjinud, z jiné školky. Takţe je to asi 

i z důvodu, ţe tady nikoho neznala. Třeba jsme začali zpívat nějakou písničku a ti ji znali a ti 

ne.  

M: A vy se tady ve škole zaměřujete na nadané děti, tak je tady nějaký program pro ně?  

U: Během první třídy se děti testují v psychologické poradně. A pak od druhé třídy jsme měli 

takové dvě skupinky dětí, jednu skupinku na humanitní obory a druhou na matematiku. Ještě 

jsme uvaţovali o prvouce a přírodovědě, ale jak jsme začínali tak jsme nevěděli ještě, co to 

bude obnášet, takţe jsme to nezačali. Jsou rozděleni na dvě skupinky a dostanou úkoly nad 

rámec matematiky, různé rébusy atd.. Měly hodinu navíc . Teď proběhl od Evropské unie 

grant, kdy se vytipovávali nadané děti a ty si pak mohou postahovat nějaké programy, které 

stimulují jejich nadání, takţe teď se děti testovaly a příští rok se uvidí. 

M: A vyšla Eva tak, ţe bude chodit do té speciální skupiny? 

U: Ano, vyšla. Bude chodit a rodiče mají zájem. Myslím si, ţe je to trochu něco jiného, takţe 

ji to rozšíří obzory. A já to podporuju.  

M: A kdyţ takhle čas uplynul, jak hodnotíte, ţe se Eva dostala do první třídy? 

U: U zápisu jsem nebyla, takţe nevím. Ale jestli se nudila, tak to je špatný. Kdyby byla Eva 

mé první dítě, tak bych to nedělala. Uţ mám za sebou dvacet let zkušeností, tak si myslím, ţe 

v první třídě by se měla vycepovat i ta sociální zralost a to i v mateřské školce. Podle mě i MŠ 

je důleţitá, ţe by měla naučit, ţe v hodinách se sedí a během činnosti se nikam nechodí, měla 

by naučit, ţe se  musí přemístit, uklidit a tak, a v tom má Eva hrozně velký problém, je hrozně 

pomalá, musí se na ní pořád čekat. A jí to nechává absolutně v klidu a takové ty děti i po 

odkladu školní docházky to uţ mají dávno hotové a ona ještě ani nezačala. Tak zpětně to 
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hodnotím, ţe neměla chodit, ale my jsme tu od toho, aby, no prostě je to na nás. Já třeba 

připravuju hodinu  a oni to mají za 5 minut hotové, vymýšlím program pro ty co budou brzo 

hotový a tak. Třeba jim dávám uţ i úlohy pro nadané druháky, ale to oni uţ se doptávají a to 

je zase problém. A měla bych se věnovat i těm pomalým a to je zase taky problém.  

M: No tak já to uţ vypnu. 

 

 

 

 

 


