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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zabývá vstupem nadaného nešestiletého dítěte do školy. Cílem 

bakalářské práce je identifikovat pozitivní a negativní momenty adaptace nadaného 

nešestiletého dítěte na školu. Ve svém vlastním výzkumném projektu se zaměřuji na tyto 

výzkumné otázky: 1. Jak se nešestileté dítě adaptuje v první třídě jako sociální skupině? 2. Jak 

nešestileté dítě v první třídě zvládá nároky učení? Úkolem je zaznamenat osobnostní 

zvláštnosti a sociální projevy nadaného dítěte a uvést je do vztahu se školním vyučováním. 

Zajímá mě rovněž adaptace sledovaného dítěte na nové prostředí, školní práci, učitelku a 

vrstevnickou skupinu.  

Metodou sběru dat je pozorování dítěte ve třídě v období září-prosinec 2011 

(pozorovala jsem celkem 30 vyučovacích hodin) a rozhovory s třídní učitelkou, nadaným 

dítětem a jeho rodiči. Data byla zpracována kvalitativně, použila jsem přístup zakotvené 

teorie. Získané nálezy analyzuji a konfrontuji s odbornou literaturou.  

Analýza dat ukázala, že sledované dítě zvládá nároky učení dobře a že v této 

souvislosti bylo předčasné zaškolení vhodné. Z výzkumu dále vyplynulo, že se nadané 

nešestileté dítě v první třídě jako sociální skupině adaptuje dobře, byť s určitými menšími 

problémy. Nejvýraznějším zjištěním v rámci výzkumu byl fakt, že je velmi důležité pro 

nadané dítě vybírat vhodnou školu, která bude mít podmínky pro rozvoj a podporu nadaného 

žáka.  
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Abstract 

 

This bachelor thesis presents a case study of a gifted child under six years old entering 

a school. The aim is to identify the positive and negative aspects of a child´s adaptation to 

school. My project focuses on the following research questions: 1. How a child under six 

years old adapts to a social group in the first class? 2. How does a child under six years old 

manage the demands of learning in the first class? To this purpose, I record the personality 

traits and social manifestations of the gifted child and relate them to the school teaching. 

Furthermore, I monitor the child´s adaptation to the new environment, school work, teacher 

and peers. 

In the given case study, I observed the child in the classroom during the period 

September to December 2011 (in total 30 teaching hours) and conducted interviews with the 

classroom teacher, gifted child, and his parents. The data were processed qualitatively using 

grounded theory approach. The obtained findings were further analysed and confronted with 

the scientific literature. 

Data analysis showed that the observed child managed the learning requirements well 

and that his case resulted in successful premature training. The research also showed that the 

gifted child under six years old adapts well to the first grade social group, despite some minor 

problems. Most importantly, my research suggests that the key factor in a child´s adaptation 

to school is the choice of a suitable school, that will provide conditions to develop and 

support a gifted pupil. 
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ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je předčasný vstup nadaného nešestiletého dítěte do školy. 

V rámci České republiky školské zákonodárství umožňuje tři možnosti nástupů dítěte do 

školy. Nejčastější možností je nástup dítěte do školy v šesti letech. Další variantou je odklad 

školní docházky pro děti, které nejsou pro školu zralé. Třetí možností, která byla nově 

umožněna díky novele č. 49/2009 Sb., je předčasný vstup pětiletých dětí, které jsou pro vstup 

do školy tělesně i duševně zralé. Jedná se především o děti kognitivně akcelerované. V mé 

práci mě zajímá zejména třetí varianta, tedy předčasný vstup nešestiletého dítěte do školy.  

Zákon byl v tomto smyslu přepracován zejména proto, že byla přehodnocena 

předchozí situace tak, aby děti kognitivně akcelerované mohly lépe naplnit svůj mimořádný 

potenciál, potřebu učit se novým věcem a předcházet tak pocitům nudy nebo zklamání ze 

školně vzdělávacího procesu (MUSILOVÁ 2012). Tato novelizace zákona má sloužit k tomu, 

aby nadané děti netrávily další rok v mateřské školce, kde by se mohl jejich kognitivní vývoj 

spíše brzdit. Tato nová legislativní úprava otevírá nové možnosti pro nadané děti a je 

zajímavé tuto oblast podrobit zkoumání, i když v praxi je předčasného zaškolení prozatím 

využíváno spíše méně.  

Možnost předčasného vstupu nešestiletých dětí do školy vzbudila mezi odborníky, 

zejména psychology, různé reakce. Představitele, který odmítá předčasné zaškolení, 

reprezentuje Mertin. Jako argumenty uvádí: 

1. Kognitivní akcelerace k vstupu do školy nestačí, protože je významná i sociální 

zralost, fyzická křehkost a přizpůsobivost požadavkům učitele. 

2. Důležité jsou vhodné podmínky pro studium ze strany rodiny a hlavně školy. 

3. Učitelé nehodnotí dle věku dítěte, ale podle projevů a výkonnosti ostatních dětí. 

4. Vyspělost se netýká všech oblastí a dítě nemusí ve všech oblastech uspět, což je pro 

začátek školní docházky nevhodné. 

5. Odlišné zájmy znemožní začlenění nadaného dítěte do skupiny vrstevníků. 

6. Česká škola je všeobecně nepřátelská vůči „malým géniům“ a odmítá akceptovat 

nerovnoměrnosti ve vývoji, neumí s tím pracovat. 

7. Pro nadané děti jsou nutné individuální podněty, jinak se nudí, ztrácejí motivaci 

k učení ve škole nebo vyrušují. 

8. Nezaškolovat, neboť existuje možnost rozvíjení formou kroužků, výukou cizího 

jazyka a cvičením (MERTIN 2009). 
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Pro předčasný vstup nadaných dětí do školy se naopak vyjadřuje slovenská 

psycholožka Laznibatová, která jako argumenty uvádí: 

1. V sociální a emocionální oblasti jsou nadané děti často zralé až v deseti letech, nelze 

čekat na splnění těchto kritérií, proto doporučuje nástup do školy nadaným dětem 

s akcelerovaným vývojem, ale i s deficity v emoční či sociální oblasti. 

2. Nadané dítě s akcelerovaným vývojem je často zařazováno spíše podle nedostatků a 

slabších stránek (emocionálně-sociální či motorické) a nehledí se na náskok (o dva, tři 

až čtyři roky) v intelektové oblasti v porovnání s dětmi stejného věku. 

3. V mateřské škole se může stát nadané dítě výrazně problémovým pro učitelku, 

spolužáky, největší a nejtěžší problém to může způsobit jemu samotnému 

(LAZNIBATOVÁ 2007). 

Ve výjimečných případech je zastáncem předčasného zaškolení Hříbková, která 

zastává názor, že vždy záleží na konkrétním dítěti a individuálním vyhodnocení všech údajů 

z různých zdrojů (od rodičů, prarodičů, učitelky v mateřské školce, od pediatra, z výsledků 

vyšetření a z rozhovoru s dítětem). Připouští, že tato problematika je složitější, protože škola 

musí být připravena a ochotna dítě rozvíjet. Zásadní je rovněž dobrá spolupráce rodičů a 

školy (HŘÍBKOVÁ 2010). 

Neboť se zde pohybujeme stále v rovině „názorů a zkušeností“, protože zejména u nás 

v této oblasti chybí výzkumem podložená data, rozhodla jsem se tomuto tématu věnovat 

podrobně. Jelikož je vyhledávání nešestiletých nadaných dětí velice složité a velkým 

problémem je se k těmto dětem vůbec dostat, zaměřím se ve vlastním šetření na jedno 

konkrétní dítě s akcelerovaným vývojem metodou hloubkové případové studie. Cílem práce je 

zaznamenat zejména pozitivní a negativní momenty adaptace tohoto nadaného nešestiletého 

dítěte na školu. 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části – část teoretickou a empirickou. Teoretická část 

obsahuje informace, které souvisí s daným tématem a které jsou pro téma podstatné. Tato 

první část je rozdělena do dvou kapitol.  

V první kapitole se věnuji obecně vstupu dítěte do školy, uvádím zde i základní 

informace ke školní zralosti a školní připravenosti. Dále čtenáře seznamuji se specifikami 

vstupu nešestiletého dítěte do školy a možnými důvody ke vstupu do školy. 

V druhé kapitole rozpracovávám téma nadání, talent a nejčastěji uváděné 

charakteristiky nadaného dítěte předškolního věku, zabývám se také možnými problémy 

spojenými se vstupem nešestiletého dítěte do školy. V neposlední řadě se věnuji tématu 
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rodiny nadaného dítěte. V textu jsou citovány teoretické poznatky a přístupy odborníků, kteří 

se daným tématem dlouhodobě zabývají.  

V druhé, empirické části práce následuje vlastní šetření, které bylo realizováno 

v průběhu čtyřměsíčního kontaktu s dítětem předčasně zaškoleným. Ve svém výzkumném 

projektu se zaměřím na zjištění odpovědí na tyto výzkumné otázky:  

1. Jak nešestileté dítě v první třídě zvládá nároky učení? 

2. Jak se nešestileté dítě adaptuje v první třídě jako sociální skupině? 

Základní použitou metodou sběru dat je pozorování dítěte při vyučování a rozhovory 

s učitelkou, nadaným dítětem a rodiči dítěte. Zajímá mě především jeho adaptace na nové 

prostředí, školní práci, učitelku a vrstevnickou skupinu. Získané nálezy analyzuji a 

konfrontuji s odbornou literaturou.  
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I. VSTUP DÍTĚTE DO ŠKOLY 

Nástup dítěte do školy je pokládán za významný sociální mezník jak v životě dítěte, 

tak jeho rodiny, což zdůrazňuje více autorů (HŘÍBKOVÁ 1998, VÁGNEROVÁ 2000, 

MERTIN 2003 In MERTIN, GILLERNOVÁ a kol. 2003, DOČKAL 2005, HŘÍBKOVÁ 

2010). Má obrovský význam pro jeho psychický rozvoj, zároveň přináší významné změny 

v životě dítěte a v neposlední řadě je tu nutnost adaptace žáka na novou situaci. Dítě se učí 

plnit nové požadavky, novým pravidlům a jeho projevy začínají být hodnoceny. V rámci 

psychosociálního vývoje a socializace si osvojuje roli školáka, což mu poskytuje nové 

impulzy pro jeho vývoj. Vstupem do školy také začíná příslušet k jiné sociální skupině, než je 

rodina. Se vstupem dítěte do školy je spojena školní zralost a připravenost. 

 

1.1. Vstup dítěte do školy z hlediska školní zralosti a školní připravenosti 

Definice školní zralosti a školní připravenosti se liší dle různých autorů. Někteří 

autoři, například Vágnerová (2000), tyto pojmy odlišují, jiní autoři, například Valentová (In 

KOLLÁRIKOVÁ, PUPALA a kol. 2001) a Mertin (In MERTIN, GILLERNOVÁ a kol. 

2003) mluví o sbližování obou termínů. 

Školní zralost je dle Vágnerové důležitým předpokladem pro přijatelné zvládnutí role 

školáka. Zahrnuje především určitý stupeň zralosti centrálního nervového systému, což se 

projevuje změnou celkové reaktivity dítěte, zvýšením emoční stability, větší odolností vůči 

zátěži i schopností udržení pozornosti. Také sem patří rozvoj motoriky a senzomotorické 

koordinace, zrakového a sluchového vnímání. Součástí školní zralosti je i rozvoj poznávacích 

schopností, který ovlivňuje zrání a učení. Podmínkou přijatelné adaptace na školu je rovněž i 

určitá úroveň autoregulace (VÁGNEROVÁ 2000). 

Školní připravenost představuje souhrn předpokladů nezbytných pro úspěšné 

zvládnutí všech školních nároků. Jedná se o dosažení přijatelné socializační úrovně, dítě by 

mělo zvládnout určité role, umět přijatelným způsobem komunikovat, respektovat běžná 

pravidla chování. Je zde důležitý i obecný postoj ke vzdělání, který si dítě přináší z rodiny, 

což také ovlivňuje motivaci dítěte ke školní práci (VÁGNEROVÁ 2000). 

Valentová mluví o školní připravenosti jako o komplexní charakteristice, kam 

zahrnuje stupeň biologického a psychického vývoje dítěte, sociální a výchovné vlivy i 

požadavky školy (VALENTOVÁ In KOLLÁRIKOVÁ, PUPALA a kol. 2001).  

Valentová dále uvádí tyto složky školní připravenosti: 

 kognitivní (rozvoj představivosti, pozornosti, vnímání, paměti a myšlení); 
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 emocionálně-sociální (schopnost respektovat školní normy chování, přijetí nové role 

školáka, způsob komunikace s učitelem a spolužáky atd.); 

 pracovní (dítě by mělo převzít nejen pracovní úkoly, ale také u nich určitou dobu 

setrvat); 

 somatické (zrání organismu dítěte, především centrálního nervového systému, se 

projeví zvýšením emoční stability a odolnosti vůči zátěži školních nároků). 

V rámci školní připravenosti se předpokládá dosáhnutí určité úrovně v každé složce 

pro to, aby bylo dítě ve škole úspěšné. Valentová také zdůrazňuje, že školní připravenost a 

školní úspěšnost v počátečních třídách spolu úzce souvisí (VALENTOVÁ In 

KOLLÁRIKOVÁ, PUPALA a kol. 2001). 

Z výše uvedeného vyplývá, že Valentová pod školní připravenost zahrnuje všechny 

předpoklady narozdíl od Vágnerové, která biologické a psychické předpoklady řadí do školní 

zralosti a naopak sociální složky do školní připravenosti. 

 

1.2. Vstup nešestiletého dítěte do školy 

Vstup nadaného nešestiletého dítěte do školy zvyšuje nároky nejen na dítě a jeho 

rodiče, ale v neposlední řadě také na pedagogy, kteří by měli být na přítomnost takového 

dítěte dobře připraveni. Pokud se rodiče domnívají, že by jejich dítě mělo předčasně nastoupit 

do školy, musí s dítětem absolvovat pedagogicko-psychologické vyšetření, které případný 

předčasný vstup do školy doporučí. Dle zákona č. 49/2009 Sb., který novelizuje zákon č. 

561/2004 Sb., je předčasný vstup těmto dětem umožněn nově až o celý rok dříve. U dětí 

narozených od září do konce prosince záleží jen na posouzení pedagogicko-psychologické 

poradny, u dětí narozených od ledna do konce června následujícího roku musí předčasné 

zaškolení navíc posuzovat i odborný lékař. Zde je důležité, aby zákonní zástupci dbali i na 

vhodný výběr školy.  

Při pedagogicko-psychologickém vyšetření, které probíhá formou diagnostických testů 

a rozhovorů s rodičem a dítětem, se posuzuje několik aspektů: míra kognitivní akcelerace, 

úroveň rozvoje dalších složek osobnosti, sociální dovednosti dítěte, ochota podřídit se 

pokynům autority, zdravotní stav dítěte a jeho fyzická zdatnost, rodinné prostředí, možnost 

podpory rozvoje nadání v rodině a v neposlední řadě také kvalita a nabídka školy, do které by 

dítě mělo nastoupit. Hříbková k posuzování předčasného zaškolení píše: „Domníváme se, 

pokud nejsou v některých oblastech výrazné deficity a pokud dítě nastoupí do školy, která má 

zkušenosti se vzděláváním akcelerovaných dětí a věnuje se jim, je možné využít možnosti 
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nástupu do školy dříve. Doporučení má být ale vždy individuálně zvažováno u každého dítěte“ 

(HŘÍBKOVÁ 2010, s. 23). 

 

1.2.1. Důvody k předčasnému vstupu do školy  

Jak už bylo zmíněno v úvodu, někteří autoři jsou jednoznačně pro předčasný vstup 

nadaných dětí do školy. Důvodem je výrazně akcelerovaný kognitivní vývoj, to znamená, že 

je v poznávacích schopnostech (představivosti, pozornosti, vnímání, paměti, myšlení) na 

úrovni dětí o dva, tři až čtyři roky starších.  

Dalším důvodem, proč rodiče dávají své děti do školy dříve, je rané čtení, například 

některé začínají číst již od tří let a plynule čtou již ve čtyřech letech. 

Musilová ve své bakalářské práci uvádí některé další důvody, které k tomuto kroku 

rodiče vedly. Jeden z rodičů jako důvod předčasného vstupu do školy dokonce uvedl, že jejich 

dítě tak ušetří nějaké ty roky života, že bude mít dříve hotovou vysokou školu a bude se moci 

věnovat své rodině a plánovat děti (MUSILOVÁ 2012). 

 Důvodem pro předčasné zaškolení u jiných rodičů bylo to, že jejich dítě navštěvovalo 

mateřskou školku, kde byly děti striktně rozděleny dle věku a jejich čtyřleté dítě bylo 

vzhledem ke své akceleraci kognitivního vývoje mezi svými vrstevníky doslova nešťastné. 

Rodič proto žádal, aby jejich dítě bylo přeřazeno do vyšší věkové skupiny dětí, ale ředitelka 

mateřské školy podmiňovala přeřazením potvrzením „o genialitě“ (jak uvedla matka) jejich 

dítěte. Rodič se nenechal odbýt, zašel do pedagogicko-psychologické poradny, kde skutečně 

potvrdili akceleraci vývoje a v rámci dlouhodobého sledování doporučili předčasný nástup do 

školy. 

 Dalším uváděným důvodem ze strany rodičů bývá fakt, že se jejich pětileté nadané 

dítě v mateřské školce nudí a další rok strávený v mateřské škole považují z hlediska rozvoje 

dítěte za neefektivní. 
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II. NADÁNÍ, TALENT A CHARAKTERISTIKA NADANÉHO 

DÍTĚTE 

Aby bylo možné popisovat charakteristiky nadaného dítěte, je nejprve nutné definovat 

základní termíny vztahující se k této oblasti, což ale není jednoduché, vzhledem ke značnému 

množství definic, které se navíc překrývají. Nejčastěji jsou v této oblasti užívány pojmy 

nadání a talent. Většinou jsou vztahovány ke schopnostem a vyjadřují nadprůměrný až vysoce 

rozvinutý stupeň rozvoje schopností. (Dalšími často užívanými pojmy v této oblasti jsou např. 

vysoké schopnosti, vlohy, genialita). 

Pokusím se tedy v následující části rekapitulovat různé definice k problematice nadání 

a vzájemně je konfrontovat.  

Nadání z obecného hlediska vymezuje Slovník základních pojmů z psychologie od 

Gillernové, který ve stejném smyslu užívá termínu talent. Tato autorka vysvětluje, že jde o 

souhrn psychických a fyzických vlastností člověka regulujících provádění různých činností, 

ale vyznačující se nadprůměrnými schopnostmi. Gillernová dále popisuje, že nadání bylo 

tradičně spojováno s inteligencí, respektive s vysokým inteligenčním kvocientem, ale 

v současnosti je nadání pojímáno jako komplex charakteristik – například rozvinuté 

kognitivní procesy (intelekt, vnímání, tvořivost), zvláštní rysy chování (vytrvalost, píle), 

vysoká motivace a sebehodnocení (GILLERNOVÁ a kol. 2000).  

Používání pojmů nadání a talent jako synonym potvrzuje i Hříbková, která uvádí, že 

autoři používají pojmy nadání a talent jako synonyma, protože kritéria pro jejich odlišení jsou 

nedostatečná. S termíny nadání, talent nebo nadané dítě se operuje i ve školských zákonech, 

kde jsou rovněž užívána jako synonyma a tato vymezení jsou závazná pro vzdělávací praxi 

(HŘÍBKOVÁ 2009). 

Naopak slovenská psycholožka Laznibatová považuje za důležité, že je třeba rozlišit 

pojmy nadání a talent. Nadání popisuje jako výjimečnou všeobecnou intelektovou 

způsobilost, přičemž u nadaných je možné doložit vysokou vývojovou úroveň (pomocí 

spolehlivých diagnostických metod), která je po delší období (několik roků) neměnná. Talent 

chápe Laznibatová spíše jako vysokou úroveň rozvoje zejména speciálních schopností, 

k němuž se připojuje ještě originalita a tvořivost (LAZNIBATOVÁ 2007).  

Dalším termínem je mimořádně nadané (talentované) dítě, které Hříbková (In 

MERTIN, GILLERNOVÁ a kol. 2003) vymezuje jako dítě, které velmi brzy ve výkonech 

předvádí své nadání, nebo u kterého byl opakovaně zjištěn vysoký osobnostní potenciál 

(například tvořivý, intelektový, silný zájem o určitou či několik oblastí lidské činnosti, 
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angažovanost a vytrvalost při řešení úkolů a značně pokročilé vědomosti v určitých oblastech 

oproti vrstevníkům) pro podávání vynikajících výkonů, nebo které již v některé oblasti 

podává mimořádné výsledky, jež jsou ve srovnání s jeho vrstevníky výjimečné. 

Hříbková rovněž uvádí: „Označení nadané dítě se tedy vztahuje nejen na děti 

s vysokými intelektovými schopnostmi, ale je vztaženo k širšímu spektru kognitivních i 

nekognitivních charakteristik jedince, k jeho potenciálu i k aktuálně podávaným výkonům. 

Výskyt vysoce nadprůměrných výkonů je současně determinován komplexem kulturních a 

sociálních podmínek, ve kterých dítě vyrůstá“ (HŘÍBKOVÁ In MERTIN, GILLERNOVÁ a 

kol. 2003, s. 148). 

Z tohoto tedy vyplývá, že mezi autory v užívání pojmů nadání a talent, existuje určitá 

nejednotnost. Jedni tyto pojmy chápou jako synonyma, jako například Hříbková (2009), 

Gillernová (GILLERNOVÁ a kol. 2000), Dočkal (2005) a naopak jiní autoři mezi těmito 

pojmy diferencují, jako například Laznibatová (2007). 

 

2.1. Nadané, talentované dítě předškolního věku 

 Téma nadání v předškolním věku dosud zůstávalo spíše stranou zájmu odborníků a až 

v posledních dvaceti letech se na problematiku nadání v období předškolního věku 

soustřeďuje stále více pozornosti. Co vlastně způsobilo nárůst zájmu o tuto problematiku a 

tuto populaci dětí? Jak uvádí Hříbková (In MERTIN, GILLERNOVÁ a kol. 2003), prokázalo 

se totiž, že systematicky pracovat na rozvoji nadání dítěte až ve školním věku, který se 

považoval za rozhodující, není efektivní. Stejná autorka vysvětluje, že díky řadě výzkumů 

realizovaných v této oblasti „se podařilo prokázat, že stejně jako u některých druhů 

sportovního a uměleckého nadání jsou již u dětí předškolního věku patrny projevy chování i 

výkony v mentální oblasti, které svědčí pro potenciální možnost dítěte podávat v budoucnosti 

velmi vysoké výkony v intelektové oblasti“ (HŘÍBKOVÁ In MERTIN, GILLERNOVÁ a kol. 

2003, s. 147-148). 

 Slovenská psycholožka Laznibatová je také zastáncem rozvoje nadání od útlého věku. 

Upozorňuje na listinu práv nadaných dětí, která těmto dětem deklaruje právo na to, aby bylo 

identifikované v nejnižším možném věku, právo na možnost diferencované výchovy a 

vzdělávání a právo na to, aby mohlo projevit svoji vlastní individualitu (LAZNIBATOVÁ, 

2007). 
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Mönks a Ypernburgová (2002) také uvádějí, že vysoce nadané děti mají 

z psychologického hlediska vývojový předstih a nesmí se stát, aby dítě bylo „potrestáno“ za 

to, když sleduje své spontánní vývojové potřeby.  

 Mimořádnou důležitost včasného rozpoznání nadaní a odborné pomoci nadaným 

dětem již v předškolním věku zdůrazňují i zahraniční autoři W. Roedellová, N. Jacksonová a 

H. Robinson (1980). 

 Je rovněž důležité si uvědomit, že co se týče předškolního věku, máme převážně na 

mysli děti tzv. latentně nadané. Hříbková k tzv. latentně nadaným dětem uvádí, že takové děti 

mají vysoký osobnostní potenciál a často i akcelerovaný vývoj v jedné či více složkách 

osobnosti. U těchto dětí se v obou případech můžeme setkat se specifickými projevy chování, 

z nichž lze vysoudit akcelerovaný vývoj nebo značný osobnostní potenciál (HŘÍBKOVÁ In 

MERTIN, GILLERNOVÁ a kol. 2003). 

Hříbková dále zmiňuje, že vzhledem k faktu, že se jedná o děti předškolního věku, je 

předpověď jejich budoucího vývoje a výkonů jen těžko odhadnutelná, neboť vývoj dítěte 

bude dále ovlivňovat celá řada faktorů a náhod. Proto se také někdy doporučuje používat 

označení „nadané (talentované) chování dítěte předškolního věku“ než přímé označení 

„nadané dítě“. Tato autorka dále uvádí, že časté pozitivní označování dětí už od nejranějšího 

věku, může být problémem, který ovlivňuje sebepojetí dítěte a promítá se do sourozeneckých 

vztahů (HŘÍBKOVÁ In MERTIN, GILLERNOVÁ a kol. 2003). 

Hříbková také upozorňuje, že znalost specifických projevů chování těchto dětí je 

důležitá zejména pro osoby, které se s malými dětmi často stýkají. Jde zejména o rodiče a 

učitelky mateřských škol, posléze učitelky základních škol, které mají nejčastěji možnost 

jejich potenciál systematicky dále rozvíjet. Hříbková apeluje na to, že je třeba poskytovat 

těmto dětem systematickou péči od nejranějšího věku, což je zahrnuto i v listině práv 

nadaných. Dítě má právo být rozpoznáno jako nadané v co možná nejútlejším věku a právo 

rozvíjet své nadání (HŘÍBKOVÁ In MERTIN, GILLERNOVÁ a kol. 2003). 

Laznibatová rovněž píše: „Odborníci zároveň zdůrazňují důležitost potřeby stimulace 

a podporování nadaných dětí, tedy působení podporujícího prostředí rodiny a školy navzájem 

na rozvíjení jeho potenciálu“ (LAZNIBATOVÁ 2007, s. 61). 

Vysokým osobnostním potenciálem se dle Hříbkové nemají na mysli jen intelektové 

vlastnosti, ale celý soubor předpokladů dítěte, který má vliv na jeho interakce a projevy v 

mnohých oblastech. Jinak řečeno, intelektové schopnosti z pohledu podávání mimořádných 

výkonů jsou chápány jako jeden činitel na straně osobnosti, který se spolupodílí na těchto 

výkonech. Zejména z tohoto důvodu se klade značný důraz na možnosti rozvoje v prostředí, 
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kde dítě vyrůstá a na dlouhodobost a systematičnost tohoto působení. V problematice nadání 

se nyní řeší hlavně otázky rozvoje nadání. Proto je ve světě kladen velký důraz na 

vyhledávání a podporování latentních talentů. Téměř ve všech publikacích se považuje za 

významné rané vyhledávání talentů. Je známo, že není možné učinit stoprocentní odhad 

dalšího vývoje nadaného dítěte, přesto mnozí autoři zdůrazňují nutnost poskytnout jim takové 

podmínky, které budou podporovat a obohacovat jejich potenciál (HŘÍBKOVÁ In MERTIN, 

GILLERNOVÁ a kol. 2003). 

Z mnohých výzkumů interakce dítěte s matkou vyplynulo, že způsob interakce 

s dítětem, působení výchovného stylu rodičů a vzdělávací možnosti v prostředí dítěte 

umožňují účinně rozvíjet jeho nadání. V praxi se však setkáváme i s případy, kdy dítě 

s vysokým osobnostním potenciálem nemohou nebo nechtějí jeho rodiče z různých důvodů 

rozvíjet, o to více je důležité, aby tento rozvoj byl přiměřeně stimulován v mateřské školce a 

ve škole základní (HŘÍBKOVÁ In MERTIN, GILLERNOVÁ a kol. 2003). 

 Laznibatová (2007) uvádí podobnou zkušenost ze své praxe, kdy dospělí usilují 

s dobrým úmyslem o udržení nadaného dítěte „v rámci normy“, aby dělalo a bylo takové, co 

je podle všeobecné představy společnosti adekvátní k jeho věku. Rodiče se obávají, že bude-li 

jejich dítě označené za nadané, bude to konec jeho hrám a pokojnému dětství. Proto neradi 

přiznávají, že je jejich dítě nadané. Laznibatová dále uvádí: „A co je absurdní – po 

přátelských radách sousedů a známých, jako i po „odborných“ radách např. starších 

pedagogů nebo dokonce „specialistů“ psychologů nedovolují svému dítěti postupovat 

rychleji. Dokonce mu brání číst a psát, protože následně by se ve škole nudilo. Taková je 

výchozí situace při vstupu do školy mnohých nadaných dětí. Je to neuvěřitelné, ale mnohem 

více než v jiných zemích usilujeme, aby se nadané dítě nevymykalo z běžného průměru, aby 

bylo stejné jako ostatní. To je však velmi nesprávný, chybný a škodlivý postoj. Proto je třeba 

zdůraznit, že nesmíme nutit nadané děti stát se průměrnými“ (LAZNIBATOVÁ 2007, s. 71-

72). 

 

2.1.1. Osobnost nadaných dětí předškolního věku 

 Jak uvádí Hříbková, je důležité však upozornit na fakt, že znakem nadaných je značná 

rozmanitost osobnostních vlastností (HŘÍBKOVÁ 2009). Při tomto tvrzení se lze opírat o 

výsledky výzkumů zahraničních autorů Roedellové, Jacksonové, Robinsona (1980), kteří se 

zabývali nadanými v dětství a jejich charakteristikami. Tito autoři (1980) uvedli, že v praxi 

existují významné individuální rozdíly mezi nadanými dětmi ve všech oblastech. Když byl 

srovnán (podobný) socioekonomický status dětí, zjistilo se, že intelektově nadané děti se 
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významně neliší od průměrných dětí ve fyzickém vývoji. Platí, že zatímco děti 

s akcelerovaným vývojem mohou mluvit a chodit dříve než průměrné děti, jiné nikoliv. Dále 

se dle popisu nadaných dětí ukázalo, že mají odlišné myšlení od průměrných dětí. Avšak 

většina charakteristik užívaná při popisu rozdílů v myšlení mezi nadanými a průměrnými 

dětmi byla spíše podobná rozdílům mezi mladšími a staršími dětmi. Někteří intelektově 

nadaní se vyznačovali zběhlostí a náskokem v základních dovednostech v raném věku, jiní ne. 

Některé děti s intelektově pokročilými schopnostmi vykazovaly nadřazené dovednosti 

stejnoměrně ve všech kognitivních oblastech, jiné vykazovaly pokročilé schopnosti pouze 

v oblasti speciální (ROEDELLOVÁ, JACKSONOVÁ, ROBINSON 1980). Přesto se pokusím 

popsat některé osobnostní charakteristiky nadaných dětí předškolního věku, i když nelze říci, 

že by na tuto populaci dětí platily obecně. 

 U nadaného dítěte jsou již v období předškolního věku pozorovatelné projevy, které se 

liší svou kvalitou a kvantitou od interakcí dítěte stejného věku se svým okolím. Hříbková 

upozorňuje, že se při srovnávání projevů a chování musí srovnávat děti stejné 

socioekonomické úrovně a kulturního zázemí (HŘÍBKOVÁ In MERTIN, GILLERNOVÁ a 

kol. 2003). 

V této části se pokusím popsat nejčastější charakteristiky nadaných dětí předškolního 

věku, které shodně uvádějí především čeští autoři a někteří zahraniční autoři, jako například 

Hříbková (In MERTIN, GILLERNOVÁ a kol. 2003), Dočkal (2005), Jurášková (2006), 

Laznibatová (2007), Fořtík, Fořtíková (2007), Landau (2007), Fořtíková (2009) a Hříbková 

(2009, 2010). Abych docílila určité přehlednosti, typické projevy nadání a chování 

nešestiletých dětí s akcelerovaným vývojem rozřadím do jednotlivých skupin z hlediska 

intelektu, kreativity, řeči a učení, jemné a hrubé motoriky. Budu věnovat jejich sociálnímu 

chování a rovněž se zaměřím na specifické oblasti nadaných dětí předškolního věku.  

Charakteristiky nadaných dětí předškolního věku: 

Intelektová oblast: 

 Zejména starší děti předškolního věku jsou schopny bez problémů číst a počítat. 

 Tyto děti nacházejí vztahy mezi příčinou a následkem a spontánně vytvářejí 

„matematické úlohy“. 

 Chápání kauzálních vztahů se objevuje i v jejich řeči – používají když… pak, 

jestliže… potom apod.  

 Mohou rády objevovat (dobrá orientace v prostoru), rády experimentují (manipulace 

s předměty, věcmi). 

 Dobře si pamatují různá fakta a události.  



 

19 

 

 Mají značný rozsah pozornosti. 

 Jsou neobyčejně zvídavé, aktivní a „trápí“ své okolí neustálými otázkami „Proč?“.  

Kreativita: 

 Typická je bohatá fantazie a imaginace. Toho využívají zejména při hrách s hračkami 

a při používání barev ve výtvarné práci.  

 Obecně mají velmi v oblibě „pohrávání si“ s různými nápady, které se např. projevuje 

při slovních hrách.  

 Svou tvořivost demonstrují také již v humoru a často se uvádí, že vidí humor 

v situacích, které se ostatním dětem nemusí zdát legrační. 

 

Oblast řeči a učení: 

 Brzy mluví, brzy čtou, dříve zvládají jazyk na vysoké úrovni.  

 Rychle získávají širokou slovní zásobu a velice brzy začínají mluvit ve větách. 

 V komunikaci upřednostňují používání řeči namísto činu. 

 Rády se vyjadřují a diskutují. Např. kladou časté otázky k pohádce nebo příběhu, 

chtějí znát význam nových slov a nenechají se odbýt jednoduchou odpovědí. Typický 

je také zájem o náročná témata, jako např. vesmír, filozofie, etika, náboženství apod. 

 Rozumí abstraktním pojmům, cizím výrazům a rády je používají. 

 Mají rychlé tempo učení, lehké učení a radost z každé intelektové aktivity. 

 

Oblast jemné a hrubé motoriky: 

 Záhy sedí, lezou nebo chodí a projevují velký zájem o drobné předměty kolem sebe.  

 Již před třetím rokem mají výrazný zájem o tužku a „kreslení“, v pěti až šesti letech 

jsou schopné kopírovat obrázky a graficky napodobit písmena a slova. Ovšem to je jen 

jedna stránka možných projevů.  

 Druhým, poměrně častým obrazem projevů chování v této oblasti může být přesný 

opak. Dítě může mít např. problém s koordinací pohybů, po nástupu do školy se to 

projevuje v horší grafomotorice při nácviku psaní a vůbec nechutí k pohybovým 

aktivitám.  

 

Sociální oblast:  

 Mohou být vstřícné a dovedou se vciťovat do problémů druhých dětí.  

 Někdy se zdají až přecitlivělé na sociální podněty (pochvala, kritika).  
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 Tyto děti nesnášejí autoritativní komunikaci a autority často zpochybňují, např. tím, že 

jim umějí dávat věcné otázky na tělo a nebojí se poukazovat na nepravdivost nebo 

neadekvátnost některých jejich odpovědí.  

 Mají tendenci hledat si kamarády mezi staršími dětmi nebo mezi dospělými. 

 

Specifické oblasti: 

 Ve srovnání s vrstevníky poměrně dlouho vydrží u jedné činnosti. Tyto děti např. rády 

poslouchají hudbu, zkouší nebo začínají hrát na hudební nástroje.  

 U některých dětí se může objevit tendence k experimentování s věcmi, zájem o obory 

jako je např. matematika. Využívají přitom informací získaných z různých dětských 

encyklopedií a lexikonů. Inklinace k počítání a matematice je často spojena se zájmem 

o šachy. 

Co se týče sledování specifických oblastí nadání, Hříbková k tomu uvádí: „Obecně 

můžeme konstatovat, že u některých nadaných dětí tohoto věku je již patrné jejich směřování 

k intelektovým, uměleckým nebo pohybovým aktivitám, i když naše jistota ve správnost 

takového odhadu směru jejich dalšího vývoje nadání nemůže být ještě zdaleka stoprocentní“ 

(HŘÍBKOVÁ In MERTIN, GILLERNOVÁ a kol. 2003, s. 152).  

 

2.1.2. Problémy spojené se vstupem nešestiletého dítěte do školy 

Akcelerovaný vývoj dítěte má i některá úskalí. Podle autorů Dočkala (2005), 

Juráškové (2006), Laznibatové (2007), Landau (2007) a Hříbkové (2010), je pro nadané dítě 

často typický nerovnoměrný vývoj, čímž se rozumí existence nepoměrů mezi vývojem 

jednotlivých složek osobnosti. To znamená, že dítě je kognitivně ve vývoji napřed, než je 

většina jeho stejně starých vrstevníků. Na druhé straně může být naopak v jiných oblastech 

méně vyvinuté než jeho vrstevníci. V praxi to může znamenat, že takové dítě má například 

problémy s adaptací na nové prostředí a požadavky školy (HŘÍBKOVÁ 2010). Výše zmínění 

autoři upozorňují na fakt, že vývojové nevyrovnanosti těchto dětí mohou být zdrojem 

problémů ve školním prostředí a při vyučování.  

Hříbková (2010) uvádí, že u této populace se nejčastěji jedná o nepoměr mezi 

rozumovým vývojem dítěte, který je urychlen oproti vrstevníkům, a například 

psychomotorickým vývojem (nápadná pohybová neobratnost dítěte, strach z pohybových 

aktivit, nechuť k nim – k jízdě na kole, k hrám na dětských hřištích apod.) nebo emocionálním 

vývojem (na jedné straně dlouho přetrvávající přecitlivělost, emoční projevy jsou celkově 
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neadekvátní věku dítěte – emoční nezralost a na druhé straně také výbuchy hněvu a 

agresivity). 

Hříbková však k této problematice uvádí: „U všech dětí s akcelerovaným vývojem se 

tyto problémy nemusejí nutně objevovat. Jejich intenzita souvisí také s tím, do jaké míry se 

rodiče dítěti věnují, jak ho doma stimulují a jak je podporováno v mateřské školce“ 

(HŘÍBKOVÁ 2010, s. 22) 

Mezi základní vývojové nevyrovnanosti a tím i související problémy nadání 

předškolních dětí autoři Hříbková (2010), Laznibatová (2007), Dočkal (2005), Jurášková 

(2006), Landau (2007), Fořtík, Fořtíková (2007) řadí: 

 tzv. intelektově-psychomotorickou, která se na jedné straně projevuje nepoměrem 

v podobě časného a rychlého nácviku čtení a na straně druhé potížemi při 

grafomotorických projevech. Po nástupu do školy je tato nevyrovnanost zřetelná a 

může ústit do negativních postojů dítěte k nácviku psaní.  

 tzv. intelektově-emocionální, která vyjadřuje nesoulad mezi intelektovým a 

emocionálním vývojem nadaných dětí. To znamená, že rozumově dokáží zpracovat a 

pochopit mnohé specificky náročné situace, ale emocionálně to nedokáží zvládnout. 

Projevuje se například přehnanými obavami takového dítěte ze tmy, samoty, 

vyžadováním neustálé přítomnosti matky, což je již neadekvátní věku dítěte. Často se 

pak hovoří o emocionální nezralosti těchto dětí. 

 tzv. intelektově-verbální, což znamená, že vznikají rozpory mezi rychlostí, pružností, 

originalitou myšlení a mezi verbálními schopnostmi dítěte. Takové dítě nedovede 

adekvátně vyjádřit svá přání, myšlenky, způsoby řešení apod., které však jsou značně 

pokročilé oproti vrstevníkům. Hříbková k tomu uvádí, že takové dítě není pak příliš 

vnímáno jako bystré a ve vztahu k nadání o něm málokdo uvažuje. Někteří 

psychologové mají tuto vývojovou disproporci za nejnebezpečnější, protože se těžko 

rozpoznává a často může vést k neodpovídajícímu obrazu dítěte a rovněž může 

snižovat šanci dítěte na rozvoj jeho potenciálu (HŘÍBKOVÁ In: MERTIN, 

GILLERNOVÁ a kol. 2003). 

 tzv. intelektově-sociální, která se projevuje tak, že na jedné straně má dítě menší 

schopnost socializace a budování dobrých sociálních kontaktů a vztahů se svými 

vrstevníky a na druhé straně má zvýšenou potřebu komunikovat se staršími dětmi 

nebo s dospělými (LAZNIBATOVÁ 2007). 
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Výše uvedení autoři se shodnou, že dalšími z problémů, s nimiž se mohou setkat 

zejména rodiče nadaných dětí v raném věku, jsou mnohými autory popisované problémy se 

spánkem dítěte. Dále se rodiče mohou setkat se značnou aktivitou a vitalitou nadaných dětí, 

která často vede k tomu, že jejich zájem o okolní prostředí je tak silný, že spánek dokonce 

považují „za ztrátu času.“ Problémy s usínáním, odmítáním odpoledního spánku v mateřské 

školce i doma a dlouhodobá krátká doba spánku, jsou často v rozporu s očekáváním rodičů a 

pedagogů. Dalším úskalím může být tendence nadaných dětí hledat již v tomto věku k diskuzi 

hlavně dospělé a kamarády mezi staršími dětmi. Rovněž rády diskutují o filozofických 

tématech, jako například: Bůh, smrt, vesmír apod. V rodinách k tomu nemusejí nacházet 

pochopení, to u nich může vést k ještě silnější tendenci vyhledávat starší děti a dospělé mimo 

rodinu. Dále je typické, že tyto děti rády přesně formulují otázky a mají neobvyklou, jakoby 

„dospělou“ mluvu, která kontrastuje s jejich bezelstností, naivitou a většinou emoční 

nezralostí vzhledem k věku, což následně vytváří specifický obraz těchto nadaných dětí 

(HŘÍBKOVÁ In: MERTIN, GILLERNOVÁ a kol. 2003). 

Problémem u nadaných dětí může být i přílišná sebekritika a perfekcionismus. Takové 

děti si stanovují vysoké, nereálné cíle a následně mohou pociťovat hluboké rozčarování, když 

je nedokáží splnit (JURÁŠKOVÁ 2006). 

Projevy nevyrovnaností nám pomáhají dokreslit představu o možných projevech 

nadaného dítěte v předškolním věku, o jeho interakcích s okolím a mohou nám více poodhalit 

jeho osobnost. Jak uvádí Hříbková: „Četné mýty, které se o této populaci vytvořily, včetně 

představy o nadaném dítěti jako „prototypu“ dítěte dokonalého a bezproblémového, jen 

potvrzují skutečnost, jak stále málo o těchto dětech víme“ (HŘÍBKOVÁ In: MERTIN, 

GILLERNOVÁ a kol. 2003, s. 153). 

Uvedený stručný popis některých charakteristik a projevů nadaných dětí předškolního 

věku rozhodně nemůžeme chápat jako jejich „vyčerpávající seznam“ nebo tak, že se všechny 

uvedené charakteristiky musí v chování dítěte objevovat. Je nutné si uvědomit, že výčet 

charakteristik nadaného dítěte předškolního věku může být mnohem pestřejší a rozmanitější 

(HŘÍBKOVÁ In MERTIN, GILLERNOVÁ a kol. 2003). 

 

2.1.3. Rodina nadaného dítěte 

Jak již bylo popsáno, rodina nadaného dítěte hraje nezanedbatelnou roli v rozvoji jeho 

nadání. Hříbková zmiňuje, že domácí prostředí je prvním podpůrným místem pro vzdělávání 

a osobnostní rozvoj (HŘÍBKOVÁ 2010). 
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Komplexní péče o rozvoj nadání dítěte spočívá také v systematickém a dlouhodobě 

výchovně vzdělávacím působení jak mateřské školy, tak rodiny a důležité je i využívání 

nabídek aktivit a činností, které jsou dostupné v okolí dítěte (HŘÍBKOVÁ In MERTIN, 

GILLERNOVÁ a kol. 2003). Efektivita podpory tedy spočívá v komplexním působení školy, 

mimoškolních institucí i domácího prostředí. 

Vytvářet pestrý rodinný program pro volný čas je dle Hříbkové jednou z možností. Je 

třeba podporovat expanzi nadaného dítěte do okolního prostředí, jeho přirozenou dychtivost a 

zvídavost po nových zážitcích a důležité je hlavně střídání činností, kterých se spolu s rodinou 

účastní. Kulturní zážitky, návštěva poznávacích akcí a institucí a sportovní aktivity totiž dítěti 

umožní seznamovat se nejen s novými aktivitami a získávat další nové znalosti, ale přispívá 

rovněž k vyhraňování budoucích zájmů dítěte. Jednostranné činnosti rodiny ve volném čase 

toto jinak příliš neumožňují. Dítě by se mělo setkávat s dalšími dospělými, dětmi a aktivitami, 

čímž se posílí jeho zájem o okolní svět a brání mu to uzavřít se pouze do světa domova 

(HŘÍBKOVÁ In MERTIN, GILLERNOVÁ a kol. 2003).  
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III. EMPIRICKÁ ČÁST 

Pohled na nadané dítě, tak jak vyplývá už z předchozích kapitol, může být odlišný. 

Jinak může nadané dítě vnímat učitelka, jinak ho může vnímat rodina. Navíc platí, že učitelka 

vnímá nadané dítě v jiných situacích než rodina a toto platí i naopak. Učitelka vnímá dítě 

s nadáním v procesu učení. V ostatních oblastech, zejména v soukromé sféře ho vnímá jeho 

rodina. V mé práci mě zajímá především to, jak se nadané nešestileté dítě bude adaptovat ve 

škole. Zajímá mě jeho adaptace na nové prostředí, na školní práci, na vrstevnickou skupinu a 

na novou autoritu - učitelku. 

 

3.1. Cíle výzkumu a výzkumné otázky 

 Cílem mého výzkumu je identifikovat pozitivní a negativní momenty adaptace 

nadaného nešestiletého dítěte na školu. Snažila jsem se v průběhu výzkumu zaznamenat jeho 

projevy a uvést je do vztahu s nároky školního vyučování a získané nálezy konfrontovat 

s odbornou literaturou. 

 Ve svém výzkumném projektu se zaměřím na tyto výzkumné otázky: 

1. Jak nešestileté nadané dítě v první třídě zvládá nároky učení? 

2. Jak se nešestileté nadané dítě adaptuje v první třídě jako sociální skupině? 

 

3.2. Metody výzkumu, charakteristika školy a pozorovaného žáka 

 Základními zdroji dat, které jsem použila pro tuto práci a ze kterých vycházím, jsou 

pozorování ve škole v období září-prosinec 2011 a rozhovory s třídní učitelkou, rodiči a 

Vašíkem.  

 Při svém pozorování jsem se zaměřila na jednoho nadaného žáka v první třídě běžné 

mimopražské základní školy. Nástup Vašíka do běžné základní školy byl rodiči po poradě 

s psycholožkou z pedagogicko-psychologické poradny zvolen tak, aby škola byla co nejblíže 

jejich bydlišti, protože nízký věk Vaška nedovoloval zaškolení ve vzdálenější škole. Z těchto 

důvodů vůbec nepřipadalo v úvahu, že by Vašek nastoupil do specializované školy pro 

nadané děti vzdálené více jak padesát kilometrů.  

Tato běžná základní škola, kam Vašek nastoupil, má dvanáct tříd s dvě stě šedesáti 

sedmi žáky (kapacita školy je naplněna ze šedesáti šesti procent). Pedagogický sbor tvoří 

dvacet pracovníků, je poměrně stabilizovaný s věkovým průměrem čtyřicet pět let. Obměna 

pedagogického sboru je minimální. Škola se řídí vlastním Školním vzdělávacím programem 
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pro základní vzdělávání (ŠVP) se všeobecným zaměřením. Šedesát čtyři procent žáků dojíždí, 

proto výuka s ohledem na dopravní obslužnost začíná od 7:50 hodin.  

V první třídě, kam Vašík nastoupil, bylo dvacet osm dětí, a to patnáct chlapců a třináct 

dívek. (Jeden žák byl v říjnu 2011 z důvodu nezralosti pro školu zařazen zpět do mateřské 

školy).  

Při nástupu do první třídy bylo sledovanému chlapci s akcelerovaným kognitivním 

vývojem 5 let a 11 měsíců. Předčasný nástup do školy doporučila pedagogicko-psychologická 

poradna, která Vaškovi diagnostikovala akceleraci vývoje kognitivních schopností 

odpovídající výraznému nadprůměru. Důvodem pro předčasné zaškolení u Vašíka byl fakt, že 

navštěvoval mateřskou školku, kde byly děti striktně rozděleny dle věku a zhruba ve věku 

čtyř let se Vašek vzhledem ke své akceleraci kognitivního vývoje mezi svými vrstevníky 

doslova nudil. Matka proto žádala, aby Vašek byl přeřazen do vyšší věkové skupiny dětí, ale 

ředitelka mateřské školy podmiňovala přeřazení potvrzením „o genialitě“ (tento výrok přímo 

použila matka Vaška) jejího dítěte. Matka se nenechala odbýt, absolvovala s Vašíkem 

vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, kde skutečně potvrdili akceleraci vývoje a 

v rámci dlouhodobého sledování doporučili předčasný nástup do školy. 

Vašek měl v polovině září 2011 šesté narozeniny. Jedná se tedy o chlapce, který 

nastoupil do školy jen o čtrnáct dnů dříve. 

Celkem jsem ve Vaškově třídě absolvovala 15 pozorování po dvou vyučovacích 

hodinách (viz Tabulka č. 1: Četnost pozorovaných předmětů v období září-prosinec 2011).  

 

Tabulka č. 1: Četnost pozorovaných předmětů v období září-prosinec 2011 

Předmět Četnost pozorovaných 

vyučovacích hodin 

(1 hodina = 45 min) 

Matematika 8 

Český jazyk 12 

Pracovní výchova 4 

Tělesná výchova 1 

Prvouka 1 

Hudební výchova 2 

Derniéra Vánoční besídky 2 

Celkem 30 

 

Na pozorování do třídy jsem jezdila v období září-prosinec 2011 většinou každý týden 

na dvě vyučovací hodiny, nejčastěji v úterý, pátek a pondělí. Celkově jsem byla přítomna ve 

třiceti vyučovacích hodinách. V období únor-březen 2012 jsem realizovala polostrukturované 
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rozhovory s třídní učitelkou, poté rozhovor s Vašíkem a hned následně jsem udělala společný 

rozhovor s oběma rodiči Vašíka. Přepis pozorovaných hodin a rozhovorů je uveden v 

přílohách práce, které jsou očíslovány jako příloha č. 1: Pozorování ve třídě, příloha č. 2: 

Rozhovor s třídní učitelkou, příloha č. 3: Rozhovor s Vašíkem, příloha č. 4: Rozhovor s 

oběma rodiči.  

 Pro zpracování dat jsem použila metody kvalitativního výzkumu. Strauss a Corbinová 

definují kvalitativní výzkum jako jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí 

statistických metod nebo jiných způsobů kvantifikace. Patří sem výzkum týkající se života 

lidí, příběhů, chování, ale také chodu organizací, společenských hnutí nebo vzájemných 

vztahů. Autoři mezi dovednosti potřebné pro realizaci kvalitativního výzkumu řadí 

následující: dovednost odstoupit a kriticky analyzovat situaci, rozeznat a vyhnout se zkreslení, 

získat platné a spolehlivé údaje a konečně schopnost abstraktního myšlení (STRAUSS, 

CORBINOVÁ, 1999). Ty jsem se snažila aplikovat i při svém výzkumu. 

 Stejní autoři popisují tři složky kvalitativního výzkumu. První z nich jsou údaje, které 

mohou pocházet z různých zdrojů. Druhou složkou jsou analytické nebo interpretační 

postupy, s jejichž pomocí docházíme k závěrům nebo teoriím. Třetí složkou kvalitativního 

výzkumu jsou písemné a ústní výzkumné zprávy (STRAUSS, CORBINOVÁ, 1999). 

 Shromážděná pozorování a rozhovory jsem analyzovala metodou zvanou „kódování“. 

Podle Strausse a Corbinové představuje „kódování operace, pomocí nichž jsou údaje 

rozebírány, konceptualizovány a opět složeny novými způsoby. Jde o ústřední proces tvorby 

teorie z údajů“ (STRAUSS, CORBINOVÁ, 1999, s. 39). Stejní autoři rozlišují tři hlavní typy 

kódování. Prvním z nich je otevřené kódování, které představuje „proces rozebírání, 

prozkoumávání, porovnávání, konceptualizace a kategorizace údajů“ (STRAUSS, 

CORBINOVÁ, 1999, s. 42). Druhým typem je axiální kódování, které představuje „soubor 

postupů, pomocí nichž jsou údaje po otevřeném kódování znovu uspořádány novým 

způsobem, prostřednictvím vytváření spojení mezi kategoriemi“ (STRAUSS, CORBINOVÁ, 

1999, s. 70). Třetí a poslední typ nazývají selektivní kódování, tedy „proces, kdy se vybere 

jedna centrální kategorie, která je systematicky uváděna do vztahu k ostatním kategoriím“ 

(STRAUSS, CORBINOVÁ, 1999, s. 86). Já jsem pro svou práci využila metodu otevřeného a 

axiálního kódování. Tabulka s kategoriemi a subkategoriemi, se kterými jsem pracovala, je 

uvedena v příloze č. 5: Tabulka kategorií a subkategorií vyplývající z pozorování ve škole a z 

rozhovorů s třídní učitelkou, Vašíkem a jeho rodiči (tabulka). 
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IV. PREZENTACE, ANALÝZA A INTERPRETACE DAT 

 V mém pozorování a v polostrukturovaných rozhovorech s učitelkou, oběma rodiči a 

nadaným dítětem jsem se pokusila identifikovat základní kategorie, které popisují dění ve 

třídě. V rámci těchto kategorií je možné identifikovat i další subkategorie.  

 Empirická část je tedy členěna do tematických kategorií, které vyplynuly z analýzy 

pozorování a rozhovorů.  

 

4.1. Charakteristiky Vašíka 

 První kategorii jsem nazvala jako charakteristiky Vašíka, kam spadají charakteristiky 

jeho osobnosti. Patří sem zejména jeho kognitivní charakteristiky, jeho znalosti, projevené 

sociální i emocionální charakteristiky a Vašíkovy zájmy.  

Do této kategorie charakteristik patří i případné problémy spojené s těmito 

charakteristikami.  

 

4.1.1. Kognitivní charakteristiky Vašíka 

 Mezi výrazné kognitivní charakteristiky u Vašíka patří především dobrá paměť, 

například: „Učitelka se ptá: „Znáte někdo nějakou písničku?“ (Myšleny jsou obrázky, které 

ukazuje). Žákyně jednu zpívá. Učitelka: „Další, Vašku“ a Vašek zpívá: „Běží liška k táboru, 

nese pytel zázvoru.“ Učitelka dodává: „Vašíček nám našel dokonce písničku na dva 

obrázky.“ (Příloha č. 1: Pozorování č. 1, str. 7). O vynikající paměti u nadaných dětí jako 

typické charakteristice píše Dočkal (2005), Hříbková (2009), Fořtíková (2009), Havigerová 

(2011). Laznibatová (2007) dokonce píše o tom, že je pozoruhodné, že si nadané děti dokáží 

vybavit zapamatované věci, skutečnosti a události i po relativně delším čase.  

Vašek se během vyučování oproti spolužákům ze třídy hodně hlásil, rád se vyjadřoval 

k různým probíraným tématům a rád o nich diskutoval s učitelkou. Spolužáci se do takové 

vzniklé diskuze většinou nezapojovali, protože se jednalo o prohlubující znalosti, které sami 

ještě neovládali. Fakt, že nadané děti většinou ovládají třídní diskuze, popisuje např. 

Fořtíková (2009). 

Po vyvolání paní učitelkou Vašek rovněž prezentoval různá fakta a události, 

například: „učitelka říká: „Teď je tady spousta obrázků, které pojmenujeme slovem. A řeknete 

mi, kterou souhlásku tam slyšíte? Co tam vidíte?“ Hlásí se Vašek: „To je glóbus.“ Učitelka: 

„Víš Vašíku, co je to glóbus?“ Vašek: „Je to obrázek zeměkoule.“ Učitelka ho doplňuje: „Je 

to koule.“ Vašek opakuje: „Je to koule, kde jsou všechna místa na zemi.“ Učitelka: „Vašku 
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pojď mi ukázat dlouhou souhlásku, kterou slyšíš ve slově glóbus.“ Vašek ukazuje ukazovátkem 

dlouhé „ó“ (Příloha č. 1: Pozorování č. 4, str. 25). Vašek také často vyprávěl různé příběhy, 

které zažil s rodinnými příslušníky, také prezentoval i různé encyklopedické znalosti např. o 

vesmíru, o rostlinách a zvířatech, ale také různé zapamatované básničky a říkanky. Ve 

většině případů se jednalo o znalosti, které ovládají děti až ve starším věku. Skutečnost, že 

znalosti nadaných dětí v oblasti jejich zájmu přesahují požadovaný rozsah i hloubku učiva a 

podobají se spíše znalostem starších dětí, potvrzuje Hříbková (2009) i Laznibatová (2007). 

Navíc obě autorky shodně popisují zájem o neobvyklé a specifické poznatky, např. o vesmíru, 

tajemstvích přírody, náboženství, smrti apod. 

Při Vašíkových vyprávěních byla u něho patrná široká slovní zásoba a schopnost 

chápat i abstraktní pojmy a cizí slova a ve svém mluveném projevu je vhodně používat. 

Širokou slovní zásobu, používání abstraktních a cizích pojmů u nadaných dětí potvrzuje řada 

autorů, např. Hříbková (2009), Fořtíková (2009), Laznibatová (2007) i Roadellová a kol. 

(1980). 

Učitelka v rozhovoru uvedla, že Vašek má v podstatě jen všeobecné znalosti a 

všeobecný přehled. Konkrétně u Vaška popsala zejména zeměpisné, dějepisné a přírodopisné 

znalosti a znalost bájí, čímž ostatní děti ve třídě převyšuje. Sdělila, že tyto znalosti získává 

nejen z encyklopedií, ale i z naučných programů v počítači. (Příloha č. 2: Rozhovor č. 1, str. 

106). 

Laznibatová (2007) píše o tom, že u nadaných dětí patří mezi nejoblíbenější a 

nejdůležitější hračku, které zároveň věnují nejvíc času, právě počítač. Hříbková (2010) rovněž 

potvrzuje, že nadané děti při získávání informací používají atlasy, slovníky, encyklopedie a 

internet. 

Na druhou stranu učitelka sdělila, že někdy se v jeho vyprávěních objevují hlouposti a 

„fantas magorie“, čímž nepřímo potvrdila, že Vašek má i bohatou představivost a schopnost 

imaginace. Fakt, že pro nadané děti je v oblasti tvořivosti typické, že snadno rozehrávají 

fantazii a imaginaci, popisuje Hříbková (2009).  

Učitelka k tomu uvedla také ten problém, že Vaškovy diskuze rozkládají celou hodinu, 

protože pak musí ostatním dětem vysvětlovat významy určitých slov a na úkor probírané 

látky se rázem ocitají v učivu vyšších tříd. (Příloha č. 4: Rozhovor č. 3, str. 131). 

 Výraznou kognitivní charakteristikou u nadaných dětí je brzká schopnost čtení. U 

Vašíka došlo k rozporu mezi náhledem rodičů a třídní učitelkou v otázce čtení před nástupem 

do školy. Rodiče během rozhovorů shodně uváděli, že Vašík již od dvou let uměl celou 

abecedu a před vstupem do školy uměl číst.  
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 V psychologickém vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny v 5 letech a 7 

měsících (tedy před nástupem do školy) psycholožka uvedla, že četl po slabikách, že zvládal 

přečíst uzavřenou slabiku a pouze text psaný velkým písmem.  

Matějček (2011) v této souvislosti zmiňuje tzv. hyperlexii neboli časně získanou 

dovednost číst. Tento autor dále uvádí, že případy, kdy dítě umí číst před vstupem do školy, 

nejsou vzácné; za hyperlexii se však pokládá, jestliže se dítě naučilo číst do čtyř let věku. 

(MATĚJČEK 2011, s. 117). 

 Naopak učitelka si během rozhovoru uskutečněného v druhém pololetí školního roku 

pevně stála za tvrzením, že po nástupu do školy neuměl celou abecedu a že neuměl tudíž ani 

číst jednoduché věty. Například při pozorování ve třídě mi učitelka během rozhovoru o 

přestávce sděluje: „On neumí číst. To jsem tady měla žákyni, která plynule četla. To Vašek ne, 

jsme četli, on četl, např. hrábě leží u chaty – ptal se, co je to za divné „i“?“ Učitelka mu 

vysvětlila, že je to písmeno „l.“ Učitelka pokračuje: „Nevěděl písmeno „h“. (Příloha č. 1: 

Pozorování č. 4, str. 28). Učitelka srovnávala jeho čtenářské dovednosti nejen se spolužáky ze 

třídy, ale i se žáky, s nimiž se setkala ve své dosavadní letité učitelské praxi, kteří v porovnání 

s Vašíkem uměli číst výrazně lépe. Příklad z rozhovoru s učitelkou: „on přišel s tím, že umí 

číst, neuměl číst, neznal písmena, já jsem ho pak ani nenutila, protože mi jednoduchou větu 

nedokázal správně přečíst, co je tohle za písmenko a tohleto a tohle? Říkám, tak počkej, až to 

budeme probírat, teď čte, von čte, ale čtou děti líp a byly to děti, který neznaly ani písmeno, 

v první třídě v podstatě začaly úplně „a, e, i“ a dneska oni čtou svý vlastní knížky, nosí mi 

knížky a jsou to knížky i pro starší děti, jako Kocour modroočko, to je spíš tak, já nevím, třetí 

třída, a tady čtou dětem ostatním kousíček jenom, ale je vidět, že prostě maj zájem, po něm 

(Vaškovi) jsem chtěla knížku a on řek, že nečte. Což mě strašně překvapilo, jo, protože on by 

moh číst jakoby, on tomu rozumí, on čte s porozuměním.“ (Příloha č. 2: Rozhovor č. 1, str. 98-

99). 

Zde se nabízí otázka, co rozumět „čtením“. Má to být schopnost rozeznávat všechny 

písmenka abecedy či schopnost syntézy, tzn. spojovat písmena ve slabiky a následně ve 

slova? Má to být schopnost číst jednoduché věty či dokonce složitější větná souvětí? Nebo se 

spíše jedná o schopnost číst s porozuměním? Samozřejmě za „čtení“ mohou někteří 

považovat jen slabikování nebo rozpoznávání jednotlivých písmenek, jak uvádí Hříbková 

(2007). Je přirozené, že náhled rodičů se může diametrálně odlišovat od zkušeného pedagoga, 

který má za svou letitou učitelskou praxi možnost srovnání se stovkou žáků, na rozdíl od 

rodičů, kteří většinou mohou srovnávat pouze se staršími sourozenci. Učitelka se navíc v době 

rozhovoru podivovala nad tím, že když se Vašíka zeptala, jakou knihu si doma čte, tak řekl, 
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že nečte. Naopak zdůrazňovala, že ostatní děti ze třídy čtou doma knihy a v rámci českého 

jazyka je nosí do školy a pak z nich čtou krátký odstavec ostatním dětem. U Vaška se v tomto 

případě mohlo jednat o přechodný stav, jelikož mně v rozhovoru uskutečněném o měsíc 

později tvrdil, že má rozečtené dvě knihy, jednu o kouzelném stromu (kniha se jmenuje 

Příběhy Kouzelného stromu) a druhou o vesmíru. O obou těchto knihách dokázal vyprávět 

podrobnosti.  

V rámci mého pozorování jsem byla přítomna jen malému počtu čtení Vašíka při 

vyučování, přesto jsem zaznamenala, že Vašek při čtení neznal všechna písmenka, příkladem 

je situace o přestávce z devátého prosince, tedy tři měsíce od Vaškova nástupu do školy: 

„Vašek sedí v lavici a baví se s ním spolužačka. Učitelka: „Děvčata, kam jste daly ty sešity?“ 

Učitelka k Vaškovi: „Chceš rozdávat?“ Vašek rozdává pracovní sešity matematiky a „Sešit 

počítáme zpaměti 1“. Žák H. se nabízí, že mu pomůže. Učitelka mu také dává půlku. Vaškovi 

občas učitelka radí se čtením jmen dětí. Vašek se jde učitelce pochlubit, že to má rozdané. 

Učitelka Vaška chválí za rozdávání: „Ty seš teda šikovnej kluk.“ Učitelka jde k tabuli 

pochval a doplňuje chválící smajlíky, jeden dává i Vaškovi. Několik smajlíků dává i jiným 

dětem.“ (Příloha č. 1: Pozorování č. 13, str. 84). Skutečnost, že Vašek nedokázal všechna 

jména přečíst a musel se chodit doptávat paní učitelky, mohla být však způsobena nečitelným 

písmem na sešitech.  

Co se týče další kognitivní charakteristiky nadaných, a to značného rozsahu pozornosti 

oproti ostatním dětem stejného věku, u Vašíka se během vyučování většinou vyskytovalo 

soustředění na zadané úkoly. Učitelka v rozhovoru uvedla, že se Vašek dokáže soustředit 

celou hodinu, příkladem: „Učitelka: Určitě. A je pozorný, soustředěný, což v jeho věku není 

běžné, dovede přemýšlet, není pro něj problém hodinu poslouchat výklad.“ (Příloha č. 2: 

Rozhovor č. 1, str. 109). V menší míře případů se však u Vaška objevovala i nuda a 

nemotivovanost, ale jednoznačné závěry z toho usuzovat nelze. V psychologickém vyšetření 

ve 3 letech a 1 měsíci k Vašíkově pozornosti psycholožka z pedagogicko-psychologické 

poradny dokonce uvedla, že Vašek se během vyšetření dokázal soustředit téměř celou hodinu.  

Zdá se, že Vašík zvládá dobře nároky školy po kognitivní stránce, ale neprojevuje se 

zase v této oblasti jako výrazně akcelerované dítě. Znalosti z různých oblastí má však oproti 

ostatním dětem pokročilé. 

 

4.1.2. Sociální charakteristiky Vašíka 

 Další subkategorií jsou sociální charakteristiky Vašíka. Jak vyplývá z pozorování, 

zejména v tělesné výchově bylo pozorovatelné stranění se vrstevníkům, viz příklad: „Žák 
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Vašek nemá žádnou pomůcku – nevzal si ani kruh, ani míč a sám se točí dokola uprostřed 

hřiště - naopak tři chlapci si např. u brány kopou s míčem“ (Příloha č. 1: Pozorování č. 5, str. 

33). To jednak může souviset s Vašíkovou introvertní osobností, na druhou stranu to může být 

způsobeno jeho pohybovou nemotorností a následně obavou z pohybových aktivit a nechutí 

k nim. Z rozhovoru s Vašíkem však vyplynulo, že mezi nejoblíbenější předměty řadí tělesnou 

výchovu a že má rád gymnastiku, což nesvědčí pro nechuť k pohybovým aktivitám. Navíc při 

pohledu na jeho postavu se jeví jako fyzicky zdatný. Matka však v rozhovoru uvedla, že 

Vašík nebyl nikdy pohybově nadaný a právě z tohoto důvodu ho přihlásila na gymnastiku, 

aby se po motorické stránce zlepšil, což se dle jejích slov i stalo. 

Stranění se vrstevníkům se u Vaška vyskytovalo také o přestávkách, a to zhruba 

v polovině případů. Navíc měl tendenci vyhledávat komunikaci s dospělým, v tomto případě 

s paní učitelkou. Často chodil za paní učitelkou a vyprávěl jí zážitky z rodiny apod.  

Učitelka ho v sociální oblasti charakterizovala jako neprůbojného, zdá se jí, jako by 

ustrnul na určitém bodu a nedokáže se mezi spolužáky prosadit. Uvedla, že pokud z její strany 

není podněcován k nějaké činnosti či výkonům, tak se sám neprosazuje. Tvrzení učitelky je 

však v částečném rozporu se závěry z mého pozorování Vašíka během vyučování, kde se ve 

srovnání se spolužáky projevoval aktivně, často se hlásil a rád prezentoval své všeobecné 

znalosti před učitelkou a spolužáky. Zde se také nabízí otázka, zda se za „ustrnutím“ 

popisovaném učitelkou neskrývala nuda Vašíka během výuky, způsobená tím, že probíranou 

látku již znal a tudíž neměl potřebu se tím zabývat.  

Co se týče sociálních charakteristik Vašíka, třídní učitelka mi sdělila, že se občas 

stávalo, že za ním do třídy přišel starší bratr ze čtvrté třídy, ale že nezaregistrovala to, že by 

naopak Vašek šel za ním do čtvrté třídy. Pozorovala, že Vašek se starším bratrem vždy 

pronesl pár vět, ale že by si nějak zvlášť povídali, to nezaznamenala. Uvedla, že jí Vašek 

říkal, že má blízko k vrstevníkům, ale i k mladším dětem. Vašek se dle jejího názoru se 

spolužáky přátelí, povídá si s nimi a společně si i hrají. Zároveň však Vašíkova učitelka 

uvedla, že vrstevníky či mladší děti vyloženě nevyhledává a ani oni jeho. Toto by opět mohlo 

souviset s Vašíkovou introvertní osobností. Učitelka ve třídě nepozorovala, že by Vašek stál 

nebo seděl někde stranou třídního kolektivu. Zdá se, že Vašík reprezentuje ten typ nadaných, 

který je spíše nevýrazný v sociální oblasti, ale je schopen kontaktů jak s vrstevníky, tak i 

dospělými. 

 Třídní učitelka se také zmínila o konkrétní situaci, kdy byl Vašek svým kamarádem 

vyčleněn z kolektivu ostatních dětí (šlo o hračku, kterou ukazoval jeho kamarád všem dětem 

ze třídy a Vaškovi řekl, aby se nedíval a šel pryč). Dle slov učitelky tato maličkost Vašíka 
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doslova „rozhodila“. Vašík tuto situaci neventiloval ani před rodiči, ani před učitelkou. Své 

matce situaci popsal až po dlouhém naléhání. Matka pak vše sdělila třídní učitelce, která 

situaci řešila s celou třídou. V rozhovoru se k tomuto incidentu vyjádřila paní učitelka takto: 

„stačí hrozně málo, aby najednou se stáh do sebe a tak jako vnitřně prožíval pro něho 

tragédie, jo, pro, i pro ostatní děti, což pro nás dospělé, to v podstatě není nic, ale pro něho je 

to taková jako vnitřní nějaká prohra a ponížení a prostě on to strašně špatně prožívá“ 

(Příloha č. 2: Rozhovor č. 1, str. 101).  

Vaškova matka slova učitelky doplnila tvrzením, že Vašek je citlivý na podobné 

„ataky“ spolužáků. Matka k této situaci dále uvedla, že to prožíval velmi těžce, chodil domů 

ze školy smutný a byl z toho úplně vyřízený. Sdělila, že kvůli tomu navíc brečel a tím jak 

plakal, tak ostatním dětem ukázal, jak moc ho to mrzí, čímž dal najevo určitou slabost. 

Tato situace svědčí nejen o citlivosti Vašíka, ale i významu, který pro něho má 

„odmítnutí“ skupinou či jejím členem. 

 Určitou přecitlivělost v rámci sociálních vztahů potvrzuje i Hříbková (2007), která 

píše o tom, že některé nadané děti jsou velmi bezbranné a zranitelné pokud je skupina 

vrstevníků odmítá nebo pokud je kritizuje. Laznibatová (2007) píše v tomto smyslu o 

emocionální nezralosti nadaných, která může souviset s jejich zvýšenou vnímavostí až 

přecitlivělostí a projevuje se jinými formami reagování než je typické v běžné populaci dětí 

stejného věku.  

 

4.1.3. Emocionální charakteristiky Vašíka 

 Na tuto subkategorii navazuje emocionální oblast Vašíkovi osobnosti. Zde učitelka 

uvedla, že při neúspěchu je Vašíkovi do pláče. Považovala za správný krok, že nastoupil do 

školy dříve a musel se učit poprat se světem, s úspěchem i neúspěchem či křivdou. Řekla 

také, že čím více by byl šetřen, tím by to pro něj bylo horší. Učitelka dále popsala konkrétní 

příklad, kdy Vašek emočně nedokázal unést neúspěch. Uvedla, že má pomalé pracovní 

tempo z hlediska grafomotoriky, ve srovnání s ostatními spolužáky byl mezi posledními ze 

třídy. Učitelka mi dále sdělila, že už se s tím Vašek srovnal. Uvedla, že zpočátku tímto 

pomalým psaním dost trpěl, poznala to podle toho, že měl v očích slzy. 

 Laznibatová (2007) tento fakt popisuje jako intelektově-senzomotorickou 

nevyrovnanost ve vývoji, což je jedna z typických charakteristik nadaných dětí. Vyznačuje 

se tím, že je rozpor mezi úrovní myšlení a schopnostmi při nácviku písma. Lze pozorovat 

slabší úroveň grafomotorického projevu v porovnání s ostatními rozvinutými kognitivními 

schopnostmi. O těchto nevyrovnanostem jsem se již podrobněji zmiňovala v teoretické části. 
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Zároveň by zde mohlo jít i o intelektově-emocionální nevyrovnanost, vyznačující se dle 

Laznibatové (2007) nesouladem mezi vysokou úrovní intelektových schopností a emocionální 

nezralostí. Otázkou však zůstává, zda to není pouze projev přehnaného perfekcionismu, který 

se dle Juráškové (2006) projevuje silnými reakcemi, pláčem, když se nadanému dítěti něco 

nevydaří. 

 Laznibatová (2007) nastiňuje možné důvody nedostačivosti v psaní. Píše o tom, že 

vývoj současné generace předškolních a školních dětí je poznamenaný tím, že nemají tolik 

příležitostí rozvíjet přirozeně grafomotoriku (nečmárají tolik po stěnách, po asfaltu, nekreslí), 

nenapodobují písmo tak často, jako to bylo dříve běžné. Naopak tyto děti jsou odchované na 

elektronických médiích, televizních přijímačích, videích, počítačích, počítačových hrách 

apod. Od toho se odvíjí reálná skutečnost, kterou pozorují psychologové při předškolních 

vyšetřeních a pedagogové při nástupu dětí do školy. Dnešní děti mají celkově lepší verbální 

schopnosti, bohatší slovní zásobu, ovládají cizí jazyky, ale motorika, jemná motorika, 

senzomotorika a následně grafomotorický projev, to je neverbální složka je ve výrazném 

nepoměru s verbální složkou intelektu.  

 

4.1.4. Zájmy Vašíka 

 Další subkategorii tvoří Vašíkovy zájmy. Vašek má široké spektrum zájmů a 

zajímají ho věci, které pro většinu dětí začnou být zajímavé až ve vyšším věku, což potvrzuje 

například Dočkal (2005). Jak uvedli rodiče, Vašík nyní projevuje velký zájem o encyklopedie 

s tématikou vesmíru. Vašek k tomuto uvedl, že ho zajímají hvězdy, souhvězdí a že chce být 

chemik. Ve svém volném čase navštěvuje několik kroužků. V době pozorování hrál na 

housle, chodil na keramiku a gymnastiku. Dříve chodil i do skauta. Poté, co skupina jela na 

výlet a Vašek nechtěl dozor obtěžovat žádostí o pití a tak dva dny vůbec nepil, ho rodiče ze 

skauta odhlásili. Tato událost rovněž svědčí o sociální neprůbojnosti Vašíka, tak jak jsem 

uváděla výše. Vašík sám často v rozhovoru zmiňoval, že ho také baví stavět lego. Rád by 

získal všechny stavebnice lega Star Wars. 

 Oblíbenost určitého typu hraček u nadaných dětí předškolního věku potvrzuje 

Laznibatová (2007), která uvádí, že většina těchto dětí nepoužívá při hře běžné hračky. 

Během svých výzkumů zaznamenala, že mezi nejoblíbenější hračky nadaných dětí patří různé 

stavebnice, lego a skládačky. Dále uvádí, že jako mimořádně důležitá „hračka“ u nadaných 

dětí vystupuje kniha. Konkrétně různá leporela, dětské encyklopedie, mapy, glóbusy apod. 
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4.1.5. Problémy Vašíka 

 Jak v pozorování, tak v rozhovorech s třídní učitelkou, rodiči a nadaným žákem se u 

Vašíka potvrdily problémy s pomalým pracovním tempem a grafomotorikou. Dále pak 

problémy v emocionální a sociální oblasti. Třídní učitelka například v rozhovoru uvedla, že 

největší slabiny u Vaška vidí v jeho citové labilitě, která dle jejího názoru měla vliv na učení. 

Dále viděla problém v pracovním tempu, které zhodnotila jako „strašně pomalé“. Učitelka 

také řekla, že by mu ráda nějak pomohla k rychlejšímu tempu, ale že to není možné, jelikož se 

na něj nesmí zhurta, neboť je na to přecitlivělý. Proto byla ráda, když s ním byly poslední i 

další dvě, tři děti, a tak Vašek mohl cítit, že v tom nebyl sám. Učitelka uvedla, že pak 

záměrně nemluvila jen k němu, ale v množném čísle, aby Vašek neměl pocit, že je úplně 

poslední ze všech, což by pro něj bylo úplně nejhorší. Jako další problém uvedla 

grafomotoriku, která se se dle jejích slov zlepšila, avšak nezhodnotila ho jako zdatného písaře. 

K jemné motorice se učitelka vyjádřila tak, že se zlepšil ve stříhání nůžkami, obkreslování, 

lepení apod. Dříve měl s jemnou motorikou problémy a k tomu učitelka řekla, že mu musela 

pomáhat nenápadně, opět z důvodu jeho přecitlivělosti na neúspěch a z důvodu jeho 

uvědomění si tohoto faktu a následného možného pocitu potupy, že něco nezvládá.  

Fořtíková (2009) potvrzuje, že některé nadané děti mohou být přecitlivělé vůči kritice 

a snadno se rozpláčou. 

Celkově to učitelka zhodnotila tak, že se Vašíkovi z hlediska citlivého přístupu musela 

věnovat mnohem více než kterémukoliv jinému dítěti ze třídy a musela ho více „opečovávat“, 

což jiné děti ze třídy nepotřebovaly.  

Hříbková (2009) píše o tom, že nadané děti mají zvýšenou potřebu emocionální 

podpory a emocionálního přijetí. Zároveň však Hříbková (2007) uvádí, že určitá skupina 

intelektově nadaných nemá příliš ráda mateřský přístup učitelek často uplatňovaný v prvních 

třídách. 

Rodiče v rozhovoru slova třídní učitelky o Vašíkově špatné grafomotorice potvrdili. 

Sdělili, že je prostě pomalejší v psaní, což má vliv na český jazyk, ale i na matematiku, kde se 

píší čísla. Dále matka uvedla, že si Vašek uvědomuje své pomalé psaní a má proto strach 

z desetiminutovek na rychlost psaní číslic.  

Na fakt, že měl Vašík s grafomotorikou vždy problémy, mě upozorňovala i 

psycholožka z pedagogicko-psychologické poradny, která doporučovala předčasné zaškolení. 

Ta uvedla, že Vašíkovi doporučila, aby chodil ještě před nástupem do školy v rámci programu 

PPP na nápravu a rozvoj grafomotoriky. Psycholožka následně pozorovala v této oblasti 
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výrazné zlepšení oproti předchozí situaci a jeho problémy s grafomotorikou již nebyly tak 

výrazné, aby to bránilo Vašíkově předčasnému zaškolení. 

Jak už jsem zmínila v předchozí podkapitole, výrazná kognitivní vyspělost a naopak 

grafomotorická nedostačivost je pro některé nadané děti typickou charakteristikou. O tomto 

problému se rovněž zmiňuje Hříbková (2009). 

Jak už bylo výše popsáno, sám Vašík se v rozhovoru zmínil rovněž o strachu 

z desetiminutovek na psaní číslic z důvodu, že má pomalejší tempo psaní. Navíc nepřímo 

poukázal i na problém v koordinaci jemné motoriky při hře na housle tímto vyjádřením: „Že 

jakoby, to, to je hrozně toho, že musím kontrolovat, jestli dobře držím smyčec, jestli dobře 

mám prsty. Jestli dobře držím housle, to bych měl mít asi čtyři voči. Nebo patnáct vočí“ 

(Příloha č. 3: Rozhovor č. 2, str. 118). 

 Zdá se, že Vašek je typickým představitelem té skupiny nadaných, kteří se vyznačují 

vysokou úrovní intelektových schopností a zároveň určitými vývojovými nevyrovnanostmi 

v senzomotorické, emocionální a sociální oblasti. Je však nutné podotknout, že se v tomto 

případě nejedná o výraznější problémy.  
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4.2. Vašík o sobě 

 Do této kategorie jsem zařadila to, jak se Vašek v rozhovoru vyjádřil sám o sobě 

z hlediska kognitivní a sociální oblasti, silných a slabých stránek své osobnosti, zájmů a 

problémů. 

 

4.2.1. Kognitivní charakteristiky 

 Vašík se v rozhovoru, který časově následoval několik dní po rozhovoru s učitelkou, 

vyjádřil zejména ke svému čtení. Uvedl, že nyní čte dvě knihy, jednu s tématikou vesmíru a 

dále, že čte druhý díl knihy o kouzelném stromu (kniha se jmenuje Příběhy Kouzelného 

stromu). V rozhovoru se rozpovídal o podrobnostech z knihy o kouzelném stromu, kde se u 

Vašíka opět potvrdila bohatá slovní zásoba a znalost cizích slov. Zároveň dokázal ukázkově 

vyslovit vymyšlená krkolomná slova z této knihy (např. vzluřba, kolemlitumarlibavkiolo 

atd.). Dále se v rozhovoru podrobněji rozpovídal o knize s tématem vesmíru, což svědčí o 

velkém zájmu o tento obor, příklad z rozhovoru s Vašíkem: „A jak vypadá ta knížka o tom 

vesmíru?“ Vašek: „Jakoby… no to je jakoby vo nějakej hvězdnejch trhlinách, vo atmosféře 

hvězdný a vo vesmíru jakoby, vo černejch dírách a tak různě.“ (Příloha č. 3: Rozhovor č. 2, 

str. 120). Z rozhovoru s Vašíkem vyplynulo, že se rovněž zajímá o chemii a chtěl by být 

chemikem. Navíc během rozhovoru bylo patrné, že se Vašek rád dělí s ostatními o své nabyté 

znalosti.  

Zdá se, že Vašík po kognitivní stránce projevuje zájem o knihy a o čtení. Z rozhovoru 

s Vašíkem také vyplynulo, že ho hlavně zajímají specifické poznatky, které pro ostatní děti 

začnou být přitažlivé až ve vyšším věku a v tomto věku jsou neobvyklé. Znalosti z různých 

oblastí má však oproti ostatním dětem pokročilé, což v rozhovoru potvrdila i učitelka. 

Fakt, že nadané děti mají v oblasti svého zájmu hluboké a široké znalosti neobvyklé 

pro jejich věk, potvrzuje řada autorů, například Hříbková (2009), Fořtíková (2009), 

Laznibatová (2007), Dočkal (2005). 

Také skutečnost, že mezi intelektové charakteristiky u nadaných dětí patří, že při 

získávání svých informací samostatně používají encyklopedické zdroje a moderní 

technologie, potvrzuje Hříbková (2009).  

 

4.2.2. Sociální charakteristiky 

 V rozhovoru o sobě Vašík uvedl, že kamarádí s celou třídou. Na otázku, zda se 

kamarádí i se staršími dětmi, odpověděl, že ani moc ne. Pak dodal, že má jen jednoho 
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staršího kamaráda z páté třídy. Také řekl, že tohoto kamaráda občas chodí ve škole 

navštěvovat a že se vídají ve školní družině. Překvapivě ale neznal jeho křestní jméno, pouze 

jeho příjmení. 

 Z rozhovoru s Vašíkem vyplynulo, že Vašík zřejmě nepatří mezi ten typ nadaných 

dětí, kteří vyhledávají pouze kontakt se staršími dětmi a s dospělými.  

Laznibatová (2007) píše naopak o tom, že pro nadané děti je charakteristické, že se 

radši přátelí a kamarádí s dětmi podobného mentálního věku než s dětmi stejného 

chronologického věku a že vyhledávají děti na stejné intelektové úrovni s přibližně stejnými 

zájmy. Laznibatová dokonce popisuje, že v extrémních případech nadané dítě hovoří odborně 

o vesmíru, planetách, zeměpise nebo filozofických a náboženských otázkách (o životě, smrti) 

s dospělými, ale odmítá se bavit s jinými dětmi, nedovolí jim hrát si s jeho hračkami a nechce 

s nimi komunikovat.  

Fakt, že intelektově nadaní často vyhledávají kontakty se staršími žáky a dospělými 

potvrzuje i Hříbková (2009). 

 

4.2.3. Silné a slabé stránky 

 Vašík v rozhovoru uvedl, že zažívá velký stres, pokud paní učitelka zadává úkol na 

čas. Měl na mysli pětiminutovky zadávané jak v matematice, tak v českém jazyce. Rovněž se 

to týká různých soutěží v počítání na čas, které se několikrát uskutečnilo i během mého 

pozorování a ti, kteří byli v tomto úkolu nejpomalejší, museli následně například přednášet 

třídě básničku. Vašek o pětiminutovkách v rozhovoru řekl, že ho tento způsob zkoušení 

hrozně nebaví a že je z něj hrozně vystresovaný. V rozhovoru vyjádřil svůj velký strach 

z pětiminutovek takto: „No, ta rychlost, já vždycky se úplně takhle celej třepu“ (Příloha č. 3: 

Rozhovor č. 2, str. 114). Dále k tomu sdělil, že když úkol není na čas, tak ho splní dobře a 

beze strachu. Zde se však může jednat o jeho subjektivní názor.  

Vašíkův stres z úkolů na čas a s tím spojené neurotické projevy by jednak mohly být 

způsobeny jeho úzkostí vycházející z jeho osobnostních rysů, na druhou stranu je možné, že 

se může jednat o první projev inklinace k určitému typu intelektově nadaných dětí. 

Hříbková (2009) popisuje u intelektově nadaných zvláštní typy nadání a to konkrétně 

typ řešitele a typ badatele. V případě Vašíka by se mohlo jednat o typ badatele, spolehlivě se 

však toto dá určit až v pozdějším věku. U typu badatele je pozorovateli zřejmá snaha po 

porozumění a pochopení podstaty učiva, proto se u těchto dětí setkáváme spíše s pomalostí a 

tendencí k důkladnému a hlubokému analyzování úkolu. Na okolí mohou působit roztěkaně, 

což může být důsledek značného soustředění na daný problém. Z tohoto důvodu se také 
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vyhýbají práci v časovém stresu a neradi soutěží, což je typické i pro Vašíka. Někdy může být 

jejich zájem o určitou oblast zdrojem problémů v sociálních vztazích se spolužáky i s učiteli. 

Charakteristická je pro tyto nadané děti spíše introvertnost, což u Vašíka jako typickou 

charakteristiku uvedla jak učitelka, tak maminka Vašíka. 

S pomalým pracovním tempem úzce souvisí schopnost psaní. Vašík na přímou otázku, 

jak mu jde psaní, odpověděl, že to mu právě nejde. Navíc opět zmínil časovou tíseň.  

Zde se nabízí otázka, zda tu jde více o Vašíkovo celkové pomalé pracovní tempo 

spojené s jeho perfekcionismem nebo se jedná o špatnou grafomotoriku a z toho vyplývající 

pomalé pracovní tempo. Na základě četných pozorování a rozhovorů s učitelkou a rodiči se 

spíše přikláním k druhé variantě, tedy že se u Vašíka projevuje jedna z vývojových 

nevyrovnaností, která se projevuje rozporem mezi kognitivním vývojem a grafomotorickým 

vývojem, která má za následek špatnou grafomotoriku, což zapříčiňuje Vašíkovo pomalé 

pracovní tempo.  

Fakt, že nadané dítě v něčem vyniká a v něčem jiném má naopak nedostatky, popisuje 

mnoho autorů, například Dočkal (2005) zmiňuje právě nedostatečně rozvinutou 

grafomotoriku. Hříbková (2010) rovněž uvádí jako častý zdroj učebních problémů 

psychomotorickou nevyrovnanost, která se projevuje rozdílem mezi schopností rychle se 

naučit číst a velkými obtížemi při nácviku psaní, koordinaci pohybů ruky, čímž vzniká 

pomalé pracovní tempo. 

Navíc u Vašíka vše ještě komplikuje jeho sklon k perfekcionismu a snaha mít vše co 

nejpečlivěji a nejúhledněji napsáno. (Dle slov učitelky se však u Vašíka nejedná o žádné 

úhledné písmo a často musela v rámci klasifikace „přimhouřit obě oči“).  

Skutečnost, že u nadaných dětí je v rámci učení a školních projevů charakteristické, že 

mají snahu o dokonalé provedení úkolu, které je v souladu s jejich představou a že jsou 

schopni dokonce oddalovat dokončení činnosti, pokud nejsou spokojeni s jejím výsledkem, 

potvrzuje Hříbková (2009). 

Vzhledem ke své inteligenční vyspělosti si Vašek zároveň své pomalé pracovní tempo 

uvědomuje, zejména ve srovnání s ostatními spolužáky, kdy si je dobře vědom toho, kdo je ve 

třídě nejlepší a nejhorší žák. Tento fakt Vašíka stresuje, jak sám popsal, dochází i k určitým 

neurotickým projevům (třes, třepetání rukou apod.). Navíc popsal, že se již dopředu této 

zkouškové situace obává, má z ní přímo strach, což ho ještě více neurotizuje. Strach a tiky 

z tohoto typu zkoušení v rozhovoru potvrdila i matka Vašíka. Příklad z rozhovoru s jeho 

rodiči: „Matka: On vůbec. On byl prostě strašně jakoby vystresovanej a začal právě tikat. 

Začal prostě mrkat, začal takový jako i verbální už projevy, což mě teda vyděsilo, protože už 
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začal jako hekat. A už třeba brácha u televize, Vašíku nedělej to. Takže to už mu jakoby 

ukotvovalo, že to dělá špatně, že jo. Takže pak jsme byli u psycholožky, jako u klinický 

psycholožky.“ (Příloha č. 4: Rozhovor č. 3, str. 124-125). Dále příklad: „Matka: Jako největší 

problém byl, ty děti (myšleno incident ve škole s odstrčením Vašíka z kolektivu), za prvé teda 

stres z pětiminutovek... A Vašíček mi tenkrát řekl, že je úplně vyřízenej, když (učitelka) řekne: 

„Máte na to pět minut.“ A on je vyřízenej tím pádem, protože v hlavě má jen ten čas. A 

neudělá nic… Otec: „To ještě vylepšili, že kdo skončí poslední, tak...“ Matka: „No to je 

prostě…“ „Oni si stoupnou, paní učitelka říká příklady, oni musej křičet výsledky, kdo ten 

výsledek nezakřičí nebo ho prostě... Kdo zakřičí a dobře – sedá si, kdo zůstane stát poslední, 

tak musí zazpívat nebo říct báseň.“ Matka: „Vašík mi říká, maminko, jako já stojim a takhle 

se klepu. Já řikám: „A ty si někdy zůstal poslední?“ Ne, nikdy, ale klepe se, že zůstane. Mně 

to prostě přijde úplně jako špatně, teda… Ale asi ten Vašek si holt bude muset zvyknout. Jako 

my už s tím nic víc neuděláme…“ (Příloha č. 4: Rozhovor č. 3, str. 125). 

Mohlo by se jednat jednak o obavy ze samotného zkoušení, ale rovněž o strach ze 

špatné známky či potupy, že je poslední ze třídy. Zde se nabízí otázka, jak je Vašík citlivý ke 

kritice a naopak k pochvalám v rámci hodnocení učitele.  

Hříbková píše dokonce o tom, že „především nerealistické očekávání a ctižádost 

rodičů na jedné straně a obavy dítěte ze selhání včetně jeho sklonu k perfekcionizmu na 

straně druhé, jsou nejlepší cestou k jeho neurotizaci“ (HŘÍBKOVÁ 2010, s. 32). 

 Vašek o sobě dále sdělil, že ve srovnání se spolužáky je stejně dobrý jako nejlepší žák 

ve třídě a že je stejně chytrý jako jejich nejlepší žák ve třídě. Ve srovnání s nejhorším žákem 

ve třídě uvedl, že oproti takovému žáku je na tom o moc lépe.  

Zdá se, že Vašík se nepovažuje za nejlepšího žáka ve třídě a nemyslí si, že ostatní žáky 

převyšuje svou inteligencí ani hloubkou svých znalostí. Ve srovnání s nejlepším žákem ve 

třídě se sám považuje za stejně inteligentního, při srovnání s nejhorším žákem ve třídě si 

myslí, že je mnohem lepší. Toto Vašíkovo hodnocení by mohlo souviset se sebehodnocením, 

které dítě v tomto věku přebírá z vnějšku, většinou od dospělých. Ve Vašíkově případě to 

může být hodnocení od rodičů, ale také od třídní učitelky, jako významné autority v tomto 

věku.  

 Jak píše Hříbková (2009), ve výzkumech se také ukázalo, že u nadaných dětí déle 

přetrvává fixace vnějšího hodnocení, které se stává základem pro utváření jejich 

sebehodnocení. Autorka dále popisuje, že vznik a utváření sebehodnocení u nich 

pravděpodobně probíhá pomaleji.  
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4.2.4. Zájmy 

 Vašík v rozhovoru řekl, že ho zajímá především vesmír, baví ho zkoumat hvězdy, 

souhvězdí a až bude velký, chtěl by být chemikem. 

Jak už bylo popsáno v předešlých kapitolách, v době rozhovoru Vašek sdělil, že nyní 

čte dvě knihy, a to konkrétně knihu o vesmíru a dále druhý díl knihy o kouzelném stromu. 

V rozhovoru se hodně rozpovídal o podrobnostech z knihy o kouzelném stromu. Bylo vidět, 

že se rád podělil o příběh jeho oblíbené knížky, popsal mi jednotlivé postavy a vysvětlil mi 

původ jejich jmen. Při Vašíkově vyprávění bylo velmi patrné zaujetí pro tuto oblíbenou 

knihu. Také se rozpovídal o druhé knize s tématem vesmíru, kdy se mi snažil opět přiblížit 

obsah knihy týkající se hvězdných trhlin, atmosféry a dále mluvil o tzv. černých dírách ve 

vesmíru.  

 Na dotaz, co ho ve škole nejvíce baví, odpověděl, že ho ve škole nejvíc baví tělesná 

výchova a hudební výchova, přičemž zdůraznil, že ho v tělesné výchově baví hlavně cvičení 

a vlastně ten pohyb. Dále sdělil, že v hodinách hudební výchovy má rád zpívání. Jako další 

oblíbené předměty uvedl prvouku, pracovní vyučování a výtvarnou výchovu.  

 U Vašíka je zajímavé, že (kromě čtení) neuvádí žádné tzv. „kognitivní předměty“ jako 

je matematika, český jazyk apod. Toto může souviset s Vašíkovou špatnou grafomotorikou a 

s tím spojenou menší úspěšností v těchto předmětech. Nečekaně však uvedl, že ho nejvíce 

baví tělesná výchova a především ten pohyb, který patří mezi hrubou motoriku. Překvapivé je 

to z toho důvodu, že během mého pozorování působil při jakémkoliv pohybu nemotorně a 

tuto skutečnost potvrdila v rozhovoru i maminka. Právě z důvodu méně rozvinuté motoriky 

ho přihlásila na gymnastiku. 

 Na otázku, jaké má kroužky, sdělil, že má gymnastiku a keramiku. Až na přímou 

otázku, zda navštěvuje také kroužek houslí, odpověděl, že ano, že tam chodí. Zároveň uvedl, 

že ho nebaví na housle cvičit: „Jo. Jenom mě nebaví cvičit, protože to mám tady všude 

votlačený a mě bolí hrozně ruka“ (Příloha č. 3: Rozhovor č. 2, str. 117).  

 

4.2.5. Problémy 

 Vašek mi během rozhovoru, jak už bylo popsáno výše, sdělil, že mu nejdou úkoly na 

čas, tedy především psaní na čas, k čemuž uvedl: „No ve škole mě ani moc nebaví, ta, ten 

českej jazyk a matematika. No, jakoby mi máme ty pětiminutovky, ty mě hrozně nebaví a jsem 

z toho hrozně vystresovanej. Jo a matematika, no ta mě taky moc nebaví, to je hrozně 

náročný, jakoby“ (Příloha č. 3: Rozhovor č. 2, str. 113). 
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 Zdá se, že Vašík zde naznačil odpověď, proč ho nebaví tzv. „kognitivní předměty“, 

v tomto případě český jazyk a matematika. Je to z důvodu, že zde učitelka často uplatňuje 

jako jednu z metod zkoušení tzv. pětiminutovky, tedy cvičení na čas, kde je Vašík jednak 

limitován špatnou grafomotorikou, na druhou stranu ho limituje i strach a stres z těchto typů 

cvičení na čas. Důvodem by rovněž mohl být fakt, že v těchto předmětech vzhledem 

k pětiminutovkám zažívá opakovaný neúspěch a horší hodnocení známkami. 

Vašek také sdělil, že mu nejde hra na housle z důvodu jeho špatné jemné motoriky a 

sladění zrakové koordinace s jemnou motorikou.  

Z rozhovorů s rodiči a Vašíkem a z pozorování ve škole vyplynulo, že rodiče chtěli 

Vašíkovi pomoci s jemnou motorikou, a tak se rozhodli Vašíka přihlásit na hru na nějaký 

hudební nástroj. Dali mu na výběr a Vašík si sám vybral hru na housle, protože tuto hru na 

housle někde slyšel a líbilo se mu, „jaký to dělá pěkný zvuk“ (Příloha č. 1: Pozorování č. 14, 

str. 93). Tatínek v rozhovoru řekl, že je to teda „dílo“. Maminka v rozhovoru zpětně přiznala, 

že ho prosila, aby si vybral piano, flétnu apod., ale že Vašek prostě trval na houslích. 

Maminka dále v rozhovoru sdělila, že to Vašíka už nebaví a že už jí říkal, že by chtěl 

s houslemi skončit a hrát na jiný nástroj, ale maminka mu na to řekla, aby vydržel (ve smyslu 

toho, že by nebylo dobré z každého kroužku hned odcházet po prvních nezdarech).  

Zdá se, že se zde rodiče, kteří chtěli Vaškovi pomoci posilovat oslabenou jemnou 

motoriku, střetli s problémem nezájmu svého dítěte pramenícího z opakovaného neúspěchu 

při hře na housle. Matějček (2011) potvrzuje, že dítě v předškolním období je nevyzrálou 

osobností a má tendenci se věnovat (až přepjatě) těm činnostem, které mu jdou a v nichž 

zažívá úspěchy. Naopak se dle autora takové dítě nerado věnuje činnostem, při kterých musí 

vynaložit zvýšené úsilí. Zde se nabízí otázka, jak by rodiče měli odhadnout správnou míru 

mezi vývojově příznivým rozvojem a přetěžováním dítěte, a jaké výchovné působení rodičů a 

jejich očekávání je vhodné ve vztahu k nevyrovnanostem vývoje nadaných dětí.  

Hříbková (2009) navíc upozorňuje na jiné extrémní případy, se kterými se setkávají 

odborníci v poradenství pro nadané. Jedná se o skutečnost, že jejich přecitlivělost může 

pramenit z komplikované rodinné situace. Často totiž rodiče od nadaného dítěte očekávají 

stoprocentní výkonnost a dokonalost ve všem. Pokud však podaný výkon není dokonalý, 

dávají dítěti jasně najevo své zklamání a situaci před dítětem široce komentují. Sklon těchto 

dětí k perfekcionismu je většinou produktem ctižádosti rodičů a obav dítěte ze selhání. Pokud 

je taková rodinná situace neměnná, není překvapující, že to může přispívat k neurotizaci dítěte 

a zvýšené přecitlivělosti.  
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 Matějček (2011) k vysoce nadprůměrné intelektové vyspělosti dětí z pohledu svých 

letitých zkušeností z poradenství píše, že doporučuje cvičit ty funkce, které jsou více závislé 

na organické složce než intelektové vyspělosti (sport, rukodělné práce, ale i kreslení, 

malování) a v nichž je toto dítě s druhými srovnatelné. Dále Matějček uvádí, že poradenská 

pomoc by měla přirozeně směřovat k harmonizaci vývoje dítěte. Měly by se posilovat ty 

funkce, které jsou méně vyspělé, to znamená rozšiřování okruhu zájmů, stimulaci radostné 

tělesné aktivity, cvičení nových dovedností atd. Současně by však dítěti nemělo být bráněno 

v zájmech motivovaných jeho mimořádným nadáním, které dítěti umožňuje prožívat 

emocionální uspokojení. Riziko, že rodiče výchovně povedou dítě jako malou “primanodu“, 

nelze zcela eliminovat, ale je celkově menší v případě vysoké inteligence dítěte. Matějček 

uvádí, že je třeba pamatovat na jiné nebezpečí. Jak už bylo uvedeno výše, dítě je nevyzrálou 

osobností a má výraznou tendenci dělat (až přepjatě) to, co mu jde, a nikoli to, co mu nejde a 

na co musí vynaložit zvýšené úsilí. Při jednostranném nadání vzniká pak riziko určitého 

uzavírání se do zúženého okruhu zájmů a určité autizace osobnosti. Například hyperlektici se 

někdy soustřeďují na kalendáře, telefonní seznamy, v knihách na čísla stránek, nadpisy 

kapitol a kontrolují je s obsahy na prvních nebo posledních stránkách apod. Rodiče by se tedy 

měli snažit převádět jejích čtenářskou dovednost do lidského, společenského světa, dávat jim 

text obsahově přístupný jejich chápání, popisovat obrázky apod. 

 Hříbková (2010) potvrzuje, že je důležité, aby rodiče dítěti umožnili a podporovali 

všechny složky jeho osobnosti a nesoustředili se pouze na oblast, která je akcelerována.  
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4.3. Zájem o učení 

 Do této kapitoly jsem zařadila podkategorie získané během pozorování ve třídě. Tyto 

podkategorie řadím od nejčastější charakteristiky po projevy méně časté. Popisuji zde 

zejména pozorovatelné projevy Vašíka během vyučování. Dále jsem do této kategorie 

zařadila i mnou vysouzené projevy zaznamenané během pozorování. V neposlední řadě do 

této kapitoly patří Vašíkova nuda a nemotivovanost. 

 

4.3.1. Pozorovatelné projevy 

 Mezi nejčastější pozorovatelné projevy Vašíka patří jeho snaha prosazovat své znalosti 

během vyučování. Toto prosazování znalostí se vyskytovalo v situacích, kdy Vašík 

například reagoval na otázku paní učitelky, dále v případech, kdy se sám přihlásil a měl 

potřebu informovat paní učitelku, tak své spolužáky o svých znalostech, mimoškolních 

zážitcích nebo rodinných událostech. Dále například: „Učitelka zadává dětem: „Přečteme 

další slovo „Sup“ a označíme poslední písmeno „p“.“ Učitelka se ptá Vaška: „Co je to 

Vašku?“ Vašek odpovídá: „To je zvíře, které sežere zdechlinu.“ Učitelka na to reaguje: 

„Ano, Vašíku.“ (Příloha č. 1: Pozorování č. 11, str. 73).  

 Hříbková (2009) jako typickou charakteristiku učení a školních projevů u nadaných 

dětí uvádí, že mají potřebu prezentovat své znalosti a dovednosti před třídou. 

Učitelka v rozhovoru na druhou stranu uvedla, že Vaškovy diskuze způsobují rozklad 

celé hodiny, protože pak musí ostatním dětem vysvětlovat učivo vyšších ročníků na úkor 

probírané látky. Například: „Učitelka říká: „Jsme malovali ležatou osmičku, Vašek řekne, že 

je to nekonečno…“(Příloha č. 1: Pozorování č. 4, str. 28).  

Oblíbenost vyjadřování a diskuzí a jejich vyhledávání popisuje Fořtík, Fořtíková 

(2007). Fakt, že u nadaných dětí jejich znalosti v oblasti zájmů přesahují požadovaný rozsah i 

hloubku učiva, jak už bylo popsáno výše, potvrzuje Hříbková (2009) i Fořtík, Fořtíková 

(2007). Dočkal (2005) píše také o tom, že pro nadané děti je typické, že si informace ověřují 

z různých zdrojů (což nemusí být pro učitele vždy příjemné).  

Mezi pozorovatelné projevy řadím také Vašíkovo časté hlášení během vyučování. Jak 

už bylo popisováno výše, Vašíkovo hlášení se vyskytovalo v případech, kdy se paní učitelka 

tázala celé třídy na různé znalosti, dále v situacích, kdy chtěl Vašík sám od sebe něco sdělit 

paní učitelce a svým spolužákům. Také se Vašík hlásil v případech, kdy učitelka děti 

vyvolávala k zápisu na tabuli nebo přednesu před tabulí. Vašek se hlásil také v případech, kdy 

chtěl plnit určité úkoly zadávané učitelkou, např. přednes jazykolamů, vymýšlení slovních 
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úloh v matematice apod. Také se někdy hlásil v případech, když paní učitelka zjišťovala, 

kolik dětí ještě na zadaném úkolu pracuje a kolik dětí již úkol splnilo. V menší míře případů 

během pozorování se stávalo, že se Vašek nehlásil. Mohlo se jednat o situace, že se nehlásil 

proto, že nejspíš nevěděl odpověď na otázku učitelky nebo nechtěl odpovídat. Rovněž se 

občas nehlásil a rovnou řekl odpověď. 

Mezi další pozorovatelné projevy Vašíka patří chlubení se během vyučování, jak před 

paní učitelkou, tak před spolužáky. Jednalo se především o situace, kdy odpovídal na otázku 

paní učitelky a měl k tomu pokročilé znalosti, dále v případech, kdy se sám přihlásil a měl 

potřebu prezentovat své nabyté znalosti, mimoškolní zážitky a rodinné události, jak před paní 

učitelkou, tak před svými spolužáky. Například: „Učitelka recituje další báseň. Vašek si 

vzpomněl na další, ale nepamatuje si ji přesně. Učitelka mu říká: „Až si vzpomeneme, tak ji 

řekneme.“ Vašek si vzpomíná a říká: „Žába skáče po blátě...“ (Příloha č. 1: Pozorování č. 1, 

str. 8). 

Laznibatová (2007) píše o důvodech chlubení a snaze prosazovat své znalosti před 

ostatními. Nadané dítě si postupně uvědomuje, že to co ví, není typické pro ostatní děti, že ví 

víc než jeho vrstevníci a že se od nich odlišuje. Z důvodu, že ho dospělí za jeho výkony 

chválí, o to víc chce ve škole dokázat a ukázat, co ví. Většina těchto dětí se proto na školu 

těší. 

Dalšími pozorovatelnými projevy byla zadumanost Vašíka během vyučování. 

Zadumanost u Vašíka se vyskytovala zejména v těch situacích, kdy paní učitelka dětem 

zadala nějaký úkol, na kterém měli žáci pracovat individuálně. 

 

4.3.2. Vysouzené projevy 

 Mezi nejčastější vysouzené projevy řadím zaujetí úkolem během vyučování. Jednalo 

se o situace, kdy učitelka dětem zadala nějaký úkol, pak měly určitý čas na to, aby se 

zadanému úkolu věnovaly. U Vašíka jsem z neverbálních projevů usuzovala, že byl zaujat 

plněním těchto úkolů.  

 Dalšími častými vysouzenými projevy během mého pozorování bylo „přemýšlení“ 

Vašíka. „Přemýšlení“ se vyskytovalo opět v těch případech, kdy se učitelka dětí tázala na 

některé znalosti, například přírodovědné, ale také na básničky, písničky apod. Nehlásil se 

automaticky jako některé jiné děti ze třídy a nevykřikoval svou odpověď na paní učitelku jako 

někteří jeho spolužáci. Mezi otázkou učitelky a Vašíkovým hlášením, byla určitá krátká 

pauza, z čehož usuzuji, že Vašík nad svou odpovědí přemýšlel a zvažoval různé možnosti. 

Například: „Učitelka žákům ukazuje na cvičení, které budou dělat a říká: „Příbory – 
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dohromady nádobí. A počítáte. Kolik je konvic?“ (Děti se mají hlásit a na vyvolání paní 

učitelky odpovědět). Zaměřuji se na Vaška, který se nyní nehlásí jako ostatní děti, má ruku 

v pěst u pusy. (Asi přemýšlí.) Po chvilce se hlásí a odpovídá na dotaz paní učitelky správně.“ 

(Příloha č. 1: Pozorování č. 1, str. 3).  

 

4.3.3. Nemotivovanost/nuda 

 Do této subkategorie řadím situace, kdy se Vašek během vyučování asi viditelně 

nudil. Bylo to v případech, kdy měl se spolužáky zadaný například písemný úkol, ale on sám 

se mu nevěnoval a byl zaujat jinou činností, například koukáním po třídě či hrou s nějakým 

předmětem. Například: „Učitelka říká: „Kdo bude hotový, může si vybarvit tahleta autíčka. 

Vymalujte i dopravní značky.“ Učitelka pokračuje: „Pak si je porovnám se skutečností. Brali 

jsme v prvouce, některé značky znáte.“ Učitelka k žákovi: „Žák H., se pustil do dopravních 

značek, dobře, žáku H. Co to znamená?“ Žák H. říká správně: „Zákaz vjezdu.“ (Vidím, že žák 

H. na další značku kouká do prvouky). (Vašek kouká po třídě a nepracuje, i když má zadanou 

práci). Učitelka k žákovi H.: „To je chytrolín, ten si to hledá v prvouce.“ (Příloha č. 1: 

Pozorování č. 7, str. 50). 

 Během pozorování se ukázalo, že občas se Vašík během výuky ve škole nudí. Tuto 

skutečnost v rozhovoru potvrdila i maminka. Mohlo by to být způsobeno faktem, že 

v některých oblastech má Vašík již pokročilé znalosti a probíraná látka ve výuce pro něj může 

být příliš jednoduchá, navíc ji už zná a tak se raději věnuje jiným činnostem. Nebo by se 

mohlo jednat o situaci, kdy zadaný úkol učitelkou je pro Vašíka příliš snadný a jednoduchý. 

Určitou roli by v tomto mohlo hrát, že zadání úkolu učitelkou nebylo jasné a srozumitelné. 

Hříbková (2007) popisuje důvody, které mohou vést k nudě nadaných dětí ve škole. 

Pokud se totiž ve třídě nevyužívá intelektová kapacita nadaného dítěte, může nediferencovaný 

učební plán a jednotný způsob výuky zapříčiňovat jeho celkovou demotivovanost a nudu, a 

vést k jeho dominantnímu až agresivnímu chování. Učitelé se pak mohou setkat s tím, že 

intelektuální kapacitu začne dítě využívat nežádoucím způsobem.  

 Nedá se jednoznačně říci, že se občas Vašík při výuce nudí. Spíše se jedná o 

nemotivovanost pro konkrétní plnění úkolu. Otázkou je, do jaké míry se na tom podílí kratší 

doba koncentrace pozornosti, kterou může být schopen vzhledem k věku. Na tento problém u 

předčasně zaškolených dětí upozorňuje Mertin (2009), který píše o snížené soustředěnosti u 

nadaných nešestiletých dětí. Ta se podle něj výrazně projeví, pokud je dítě dlouhodobě 

zatěžováno monotónními vynucenými činnostmi, není mu umožněn odpočinek, pohyb, 

relaxace a občasné změny aktivity. Negativní vliv na pozornost dětí mají i přeplněné třídy na 
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maximální kapacitu, stísněné prostory, velký hluk, nezkušená učitelka, vysoké požadavky a 

rychlé tempo. Čím je dítě starší, tím je dle Mertina u něj zpravidla vyspělejší autoregulace, 

rovněž centrální nervový systém je vyzrálejší, a tedy i odolnější vůči komplikujícím 

okolnostem.  

 Mudrák popisuje jiné extrémní případy, kdy například snahy rodičů o předčasné 

zaškolení intelektově nadaných dětí „mohou narážet na jeho nedostatečně rozvinutou 

pozornost a neschopnost soustředění a mohou vést až k narušenému sebevědomí, pokusům o 

únik ze školních situací a celkovému selhávání. Příčiny takovéhoto chování lze hledat 

například ve frustraci rodičů, která vychází z pocitů neadekvátní seberealizace“ (MUDRÁK 

2009, s. 25). 

 Otázkou však zůstává, jaká je u Vaška skutečná míra pozornosti, kterou dokáže udržet. 

Jak už bylo popsáno výše, z psychologického vyšetření v pedagogicko-psychologické 

poradně ve 3 letech a 1 měsíci vyplývá, že Vašek se během vyšetření dokázal soustředit téměř 

celou hodinu. 
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4.4. Komunikace ve škole 

 Do této kapitoly patří především komunikace s učitelkou ke školní látce a komunikace 

Vašíka se spolužáky během vyučování.  

 

4.4.1. Komunikace s učitelkou 

 Jak jsem uvedla, do této podkategorie patří především komunikace s učitelkou ke 

školní látce, dále běžná školní komunikace a Vašíkovy dotazy směrem k učitelce. Vašíkovy 

dotazy na učitelku byly trojího typu: 

1. Vašík se pouze zeptal učitelky a dostal odpověď (i neverbální). V tomto případě je 

iniciátor Vašek. Například: „Vašek se ptá paní učitelky, jestli mu půjčí nůžky: „Máte 

nůžky?“ (paní učitelka mu je půjčuje).“ (Příloha č. 1: Pozorování č. 3, str. 20). 

 

Obecně platí, že kladení otázek patří mezi typické charakteristiky nadaných. Fořtíková 

(2009) popisuje, že nadané děti jsou zvědavé ve všem, co se děje okolo nich a kladou 

nekonečné otázky. Její slova potvrzuje Laznibatová (2007), která píše o neúnavném kladení 

otázek, kdy se dítě ptá, dostane odpověď, ale je zvědavé i nadále. Dočkal (2005) rovněž mezi 

typické charakteristiky nadaných předškolního a mladšího školního věku řadí zvídavost. U 

Vašíka se však zvídavost během vyučování ve smyslu neustálého dotazování k učební látce 

objevovala málo. 

2. Druhým typem bylo dotazování učitelky směrem ke třídě, načež Vašík odpověděl a 

pak učitelka reagovala dalším dotazováním nebo konstatováním. Zde byla hlavním 

iniciátorem komunikace učitelka. Příkladem: „Učitelka se dětí ptá: „Kdo řekne, strč 

prst skrz krk?“ Hlásí se také žák Vašek, je vyvolán a říká správně: „Strč prst skrz 

krk.“ Učitelka říká: „A znovu.“ Vašek znovu správně opakuje: „Strč prst skrz krk.“ 

(Příloha č. 1: Pozorování č. 6, str. 38). 

3. Třetím typem je dotazování od učitelky směrem k žákovi Vašíkovi, kdy byla 

iniciátorem učitelka. Například: „Paní učitelka pokračuje: „Pejsek má jeden čenich.“ 

A ptá se Vaška: „Vašku, co je čenich?“ Vašek odpovídá: „Nos. Jenom je černý.“ Paní 

učitelka reaguje: „Může být zabarvený, ano.“ (Příloha č. 1: Pozorování č. 1, str. 2-3). 

 

Do komunikace s učitelkou řadím rovněž hodnocení učitelky směrem k Vašíkovi, 

které se opět vyskytovalo v několika variantách. Jednalo se o slovní hodnocení, pochvalné 

razítkové hodnocení, pochvalné obrázky, pochvalné „smajlíkové“ hodnocení. Za sesbírané tři 
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lístečky se smajlíky žáci měli pochvalu do notýsku, to znamená razítko berušky nebo smajlík. 

Vyšším typem pochvalného hodnocení byl pochvalný list žáka. Samozřejmě, že v průběhu 

vyučovacích hodin se objevovalo povzbuzování žáků a slovní pochvala.  

V neposlední řadě do komunikace s učitelkou patřily intervence ze strany učitelky 

směrem k Vašíkovi. Intervencí ze strany učitelky bylo opět několik druhů. Vyskytovaly se 

tělesné intervence učitelky, dále komentáře učitelky ve smyslu „mluvíš potichu“ a různé 

verbální intervence. Z uvedeného vyplývá, že nejčastějším typem byla komunikace č. 3.  

 

4.4.2. Komunikace se spolužáky 

 Do subkategorie komunikace se spolužáky řadím Vašíkovo opisování a nahlížení 

k sousednímu spolužákovi, které se během pozorování vyskytovalo spíše sporadicky. 

Komunikace ve smyslu povídání si se sousedy během výuky se u Vašíka téměř 

nevyskytovala. Své dotazy Vašík většinou směřoval přímo na paní učitelku.  

 Může to být způsobeno tím, že Vašík má hluboké znalosti a své spolužáky v tomto 

smyslu převyšuje a tudíž se jich nepotřebuje na nic ptát. Dále by to mohlo být způsobeno 

preferencí odlišných zájmů na rozdíl od jeho spolužáků. Jako nejpravděpodobnější varianta se 

však jeví ta, že komunikaci se sousedy znemožňuje rozestavění lavic ve třídě. Třída totiž byla 

uspořádána tak, že každý žák měl svou samostatnou lavici a mezi jednotlivými lavicemi byla 

větší mezera na průchod mezi nimi. 
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4.5. Chování Vašíka ve třídě a škole 

 Do této kapitoly řadím respektování školních pravidel Vašíkem, ale zároveň i jejich 

případnou neakceptaci. Další podkapitolu tvoří Vašíkova pohybová nemotornost.  

 

4.5.1. Respektování pravidel 

Do této podkapitoly zahrnuji Vašíkovo hlášení, které se vyskytovalo ve většině 

případů. Jak už bylo popsáno v kapitole zájem o učení, Vašík se hlásil jednak v případě, kdy 

chtěl sám od sebe prezentovat své znalosti před třídou a paní učitelkou. Dalo by říci, že 

v některých případech se jednalo přímo o chlubení hlubšími znalostmi. Vašíkovo hlášení se 

vyskytovalo také v situacích, kdy se paní učitelka ptala všech žáků na různé znalosti. Vašík se 

také hlásil, když učitelka děti vyvolávala k přednesu před tabulí nebo k zápisu na tabuli. 

Hlásil se rovněž v situacích, kdy chtěl plnit určité úkoly zadávané učitelkou, např. vymýšlení 

slovních úloh v matematice, přednes jazykolamů, odříkání básničky apod. Rovněž 

respektoval pravidlo hlášení v těch případech, kdy se paní učitelka dotazovala na to, kolik dětí 

ještě na zadaném cvičení pracuje a kolik dětí již úkol má.  

 Dále do této podkapitoly rovněž řadím Vašíkův úklid pomůcek a učebnic po hodině, 

rovněž sem patří úklid svačiny po přestávce apod. Například o přestávce: „Vašek si sklízí 

věci, psací potřeby do penálu.“ (Příloha č. 1: Pozorování č. 4, str. 32). 

 Nedílnou součástí této podkapitoly je také Vašíkova příprava pomůcek na hodinu ve 

smyslu psacích potřeb, učebnic, pracovních sešitů a sešitů na psaní. Jeho pečlivý úklid 

pomůcek a příprava na další hodinu byla vždy vzorná na rozdíl od některých jeho spolužáků, 

kteří už dávno běhali někde po chodbě nebo se bavili s kamarády a své pomůcky z předešlé 

hodiny nechávali na lavicích. Například: „Vidím, jak Vašek vstává ze židle a něco hledá 

v tašce, po chvilce vidím, že hledá ořezávátko. Pak si sedne a ořezává si tužku již v lavici.“ 

(Příloha č. 1: Pozorování č. 1, str. 8). 

 Zdá se, že Vašík nepatří mezi ten typ nadaných, kteří neradi respektují autoritu, 

pravidla a řády, jak píše Fořtíková (2009), Dočkal (2005). 

 

4.5.2. Neakceptace pravidel 

 V menší míře se u Vašíka vyskytovala neakceptace pravidel. Bylo to zejména při jeho 

občasných hrách o hodině, kdy si například hrál s nějakým předmětem. Například: „Paní 

učitelka pak čte z knihy …(Vašek má rozevřený penál na lavici a hraje si s nějakým složeným 

papírkem).“ (Příloha č. 1: Pozorování č. 9, str. 61). Rovněž, když Vašík během výuky 
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viditelně nepracoval, tak byla u něho patrná buď hra s nějakým předmětem, nebo například 

koukání po třídě. Nemůžeme však jednoznačně tvrdit, že to bylo nudou, protože Vašík úkol 

znal a bylo to pro něho nezajímavé.  

 Během pozorování se v menší míře případů stávalo, že Vašek neakceptoval pravidla 

během vyučování tím, že se nepřihlásil a rovnou vykřikl odpověď. Stávalo se to jednak 

v případě, že chtěl rychle odpovědět na otázku učitelky, ale také v situacích, kdy měl potřebu 

doplnit výklad učitelky. Zdá se, že v těchto v případech u Vašíka převládla touha podělit se 

s ostatními o vše, co ví, nad respektováním pravidel, které u něj již bylo velmi rozvinuté, 

jelikož se u něj ve většině případů vyskytovalo spíše hlášení a pak až následná prezentace 

vědomostí. 

V neposlední řadě se spíše sporadicky vyskytovalo Vašíkovo provokování spolužáků 

v tom smyslu, že například o přestávce do někoho strkal a ten mu to pak oplatil. Jednalo se 

spíše o legraci. V rámci mého pozorování toto „pošťuchování“ mezi žáky během přestávky 

bylo poměrně časté a nijak se nevymykalo běžným normám.  

 

4.5.3. Pohybová a motorická nemotornost 

 Do této kapitoly řadím Vašíkovu neobratnost ve smyslu toho, že tato situace 

vyžadovala pomoc učitelky. Jednalo se například o situaci, kdy učitelka všem dětem zadala, 

aby z papíru vystřihly kruh. Vaškovi se pravidelný kruh vzhledem k jeho horší jemné 

motorice nedařilo vystřihnout, a tak šel za paní učitelkou s tím, že mu to nejde. Paní učitelka 

si vzala do ruky jeho kruh, který spíše připomínal ovál a jeho nůžky a snažila se tento ovál 

upravit na kruh. Vašek jí však pak již netrpělivě bral nůžky z ruky, jelikož si to chtěl dostříhat 

sám. Možná zde hrálo i roli, že byl jediný ze třídy, komu takhle paní učitelka pomáhala a on 

se nechtěl vystavit „potupě“, že to jako jediný nedokáže a potřebuje pomoci.  

 Dále sem řadím neadekvátní projevy Vašíka vzhledem k situaci. Jednalo se zejména 

o situace, kdy měli žáci za úkol nějaká pohybová cvičení na hrubou motoriku, kdy se u 

Vašíka projevovaly nemotorné pohyby a zejména ve srovnání se spolužáky se jevily jako 

neobvyklé. Příklad z hodiny tělesné výchovy: „Žáci stojící v řadě jako první dostali míče, 

proti nim ve vzdálenosti sedmi metrů položila učitelka TV kruh, kolem kterého mají 

proběhnout co nejrychleji (děti si v jednotlivých skupinkách fandí, Vašek také a když čeká, až 

na něj přijde řada, drží ruce za zády (ostatní děti mají ruce spuštěné podél těla). Nyní mají do 

kruhu umístit míč co nejrychleji (Vašek klepe ručičkami pokrčenými v loktech)… Nyní mají 

míč rukou posílat po zemi (Vaškovi míč utekl). Nyní mají míč vrátit. Vašek běží zpět ke 
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skupince a poskakuje jako koza. Paní učitelka TV vyhlašuje vítěze této hry - Vaškova skupina 

je mezi posledními“ (Příloha č. 1: Pozorování č. 5, str. 34). 

V neposlední řadě sem patří Vašíkova nervozita během vyučování, což jsem 

usuzovala z Vašíkových neverbálních projevů (například žužlání prstů, žmoulání rukou, 

tisknutí kolenou k hrudníku, neobvyklé sezení apod.). Například: „Učitelka upozorňuje žáky: 

„Sledujeme očima, jakmile cvaknou kostičky, řekneme slabiku.“ (Vašek si žmoulá ruce před 

pusou, většina ostatních žáků má položeny ruce na lavici).“ (Příloha č. 1: Pozorování č. 6, str. 

41). 

 Zdá se, že Vašek ve většině případů dodržuje pravidla a řád školy a očividně 

respektuje novou autoritu, kterou v tomto případě představuje učitelka. Jen v malém množství 

případů pravidla nerespektoval. Tento fakt je obvyklý však i u běžné populace dětí podobného 

věku. 
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DISKUZE 

Cílem mého výzkumu bylo identifikovat pozitivní a negativní momenty adaptace 

nadaného nešestiletého dítěte na školu. Zajímala mě jeho adaptace na nové prostředí, na 

školní práci, na vrstevnickou skupinu a na novou autoritu - učitelku. Snažila jsem se 

v průběhu výzkumu zaznamenat jeho projevy a uvést je do vztahu s nároky školního 

vyučování a získané nálezy konfrontovat s odbornou literaturou. 

 Ve svém výzkumném projektu jsem se zaměřila na tyto výzkumné otázky: 

1. Jak nešestileté nadané dítě v první třídě zvládá nároky učení?  

2. Jak se nešestileté nadané dítě adaptuje v první třídě jako sociální skupině?  

 

Nyní se budu snažit najít odpovědi na tyto výzkumné otázky a zjištěné výsledky 

konfrontovat s odbornou literaturou. 

Co se týče otázky, zda nešestileté nadané dítě zvládá nároky učení, tak můžeme 

konstatovat, že v případě Vašíka ano.  

Z pozorování ve škole i z rozhovorů s učitelkou, oběma jeho rodiči a Vašíkem 

vyplynulo, že Vašek zvládá dobře nároky školy po kognitivní stránce, to je v oblasti vnímání, 

myšlení, paměti, pozornosti a představivosti, ale neprojevuje se v této oblasti jako výrazně 

akcelerované dítě. Znalosti z různých oblastí má však oproti ostatním dětem pokročilé. 

Mudrák (2009) k tomuto uvádí, že významný vliv na rozvoj podvýkonu u nadaných dětí má 

výchova a rodinné prostředí. U Vašíka byla charakteristická především dobrá paměť, proto 

rád prezentoval své znalosti básniček a písniček, různé události a přírodovědná fakta o 

rostlinách a zvířatech, o vesmíru apod. O těchto tématech rovněž rád diskutoval, což dle slov 

učitelky bylo zároveň problematické, protože to způsobovalo rozklad celé hodiny, neboť 

ostatním žákům musela v podstatě vysvětlovat učivo vyšších ročníků. Hříbková (2009) 

připouští, že při školní práci mohou být nadané děti zdrojem komplikací a problémů.  

Při vyprávění Vašíka byla patrná jeho široká slovní zásoba a znalost cizích i 

abstraktních pojmů. Rovněž se během jeho vyprávění občas objevovala schopnost imaginace. 

Co se týče jeho schopnosti číst, zde nedošlo ke shodě mezi učitelkou a rodiči. Učitelka tvrdila, 

že neuměl číst a neznal všechna písmenka abecedy, naopak rodiče sdělovali, že ještě před 

vstupem do školy uměl číst. Psycholožka v  psychologickém vyšetření v 5 letech a 7 měsících 

uvedla, že četl po slabikách, že zvládal přečíst uzavřenou slabiku a pouze text psaný velkým 

písmem. Během mého pozorování ve třídě se potvrdila skutečnost, že Vašek neuměl přečíst 

všechna písmenka abecedy a musel se během rozdávání sešitů chodit doptávat paní učitelky. 
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Nutno však zmínit, že v rámci mého pozorování jsem byla přítomna jen malému počtu čtení 

Vaška při vyučování, aby z toho bylo možno vyvodit jednoznačný závěr. Podle výzkumů Z. 

Matějčka (2011) se zájem o písmena u nadaných dětí objevuje velmi brzo – do dvou let a 

znalost abecedy můžeme zaznamenat už ve třech letech. Avšak schopnost syntézy, to 

znamená spojovat písmena ve slabiky a slova se objevuje později, zhruba za rok a déle. 

Matějček tuto skutečnost vysvětluje tak, že ke spojení písmeno – hláska dochází zejména 

v pravé mozkové hemisféře, která zpracovává podněty globální povahy (např. obrázky, 

obličeje, typy aut) a takto globálně asi tyto děti poznávají i jednotlivá písmena. Vzhledem 

k tomu, že skládání hlásek ve slabiky a slova řídí levá mozková hemisféra, musí dle autora 

nejprve dojít k poměrně složité spolupráci obou hemisfér. Období vývoje „spolupráce“ 

hemisfér se projevuje právě pauzou mezi znalostí písmen a schopností číst slova, což autor 

považuje za čtení v pravém slova smyslu. U nadaných dětí předškolního věku je tato pauza 

relativně krátká (do šesti měsíců) a v některých případech si ani rodiče nedokáží vysvětlit, 

jaký způsobem a kdy se jejich dítě naučilo číst.  

V oblasti zájmu o učení se projevoval tak, že se rád hlásil a prosazoval své znalosti, 

v některých případech se jednalo i o chlubení před učitelkou a spolužáky. Rovněž se rád 

doptával na různé informace a diskutoval s učitelkou. Učitelka v rozhovoru naopak uvedla, že 

pokud Vašek není z její strany podněcován k nějaké činnosti či výkonům, tak se sám 

neprosazuje. Tvrzení učitelky je však v částečném rozporu se závěry z mého pozorování 

Vašíka během vyučování, kde se ve srovnání se spolužáky projevoval aktivně, v tom smyslu, 

že se často hlásil a rád prezentoval své všeobecné znalosti před učitelkou a spolužáky. Dalo 

by se říci, že se ze strany Vašíka jednalo o určitou zvídavost. 

Překvapivé však bylo, že Vašek v rozhovoru neuvedl žádné tzv. „kognitivní 

předměty“ jako oblíbené předměty ve škole. S tím by mohl souviset Vaškův strach 

z pětiminutovek a soutěžení na čas (související s jeho pomalým pracovním tempem), které 

učitelka často v těchto hodinách aplikuje. Rovněž zde může hrát roli Vašíkův strach 

z jakéhokoli neúspěchu.  

Co se týká otázky, jak se nadané nešestileté dítě adaptuje v první třídě jako 

sociální skupině, v případě Vaška docela dobře, byť s určitými menšími problémy. 

Zdá se, že Vašek se v první třídě v sociální oblasti adaptoval dobře, což potvrdilo 

nejen mé pozorování během vyučování, ale vyplynulo to i z rozhovorů s učitelkou, oběma 

rodiči a Vaškem. Učitelka dokonce v rozhovoru sdělila, že byl při nástupu do školy zralý, že 

by se další rok v mateřské škole nejspíš nudil, z tohoto důvodu je dobře, že byl předčasně 

zaškolen se svými kamarády z mateřské školky. V místní mateřské škole totiž funguje striktní 
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rozdělení dětí dle věku, Vašek byl přiřazen mezi předškolní děti, a tak nastoupil se stejným 

kolektivem dětí i do první třídy. Učitelka mi řekla, že kdyby si musel v první třídě zvykat na 

nový kolektiv, bylo by to pro něj horší. Hříbková (2009) píše obecně o tom, že nadané děti se 

v novém prostředí a na nové lidi adaptují relativně dobře a pro tyto situace je příznačné, že 

v nich převládne jejich zvědavost nad obavami. V souvislosti se školou Hříbková (2010) 

uvádí, že některé děti se vyznačují dobrou adaptací v novém učebním prostředí. Znamená to, 

že se v této oblasti potvrdil soulad s údaji v literatuře. Hříbková (2010) však zároveň 

v souvislosti s nástupem do školy upozorňuje na fakt, že naopak některé skupiny nadaných, 

mohou mít sice akcelerovaný kognitivní vývoj, ale na druhé straně i problémy s adaptací na 

nové prostředí a na nové požadavky. Rodinná socializace se od školní socializace totiž 

diametrálně odlišuje svými cíli a prostředky. Zdá se, že Vašek patří spíše do první popisované 

skupiny nadaných. 

Co se týče sociálních charakteristik, zde se Vašík projevoval jako neprůbojný, občasně 

docházelo dokonce ke stranění se vrstevníkům, například při tělesné výchově. Během 

pozorování ve škole, se zejména o přestávkách často u Vaška objevovala komunikace 

s učitelkou. Vašíkovo neprosazování se v sociálních vztazích s vrstevníky mohlo být 

způsobeno jeho introvertní osobností. Introvertnost v rozhovoru potvrdila jak třídní učitelka, 

tak maminka. Rovněž by to mohlo být způsobeno odlišnými zájmy Vašíka od jeho 

vrstevníků. Hříbková (2010) píše o tom, že sklon k introverzi byl u intelektově nadaných 

potvrzen vícekrát. Ve třídě se pak můžeme setkat s izolací nadaného dítěte. Izolace je 

spojována s nízkou sebedůvěrou nadaného, často s jeho výrazně odlišnými zájmy, kterým 

vrstevníci nerozumí. Jurášková (2006) u populace nadaných dětí také popisuje vyšší výskyt 

introverze. 

Vašek během rozhovoru uvedl, že se kamarádí s celou třídou a zmínil pouze jednoho 

staršího kamaráda. Z pozorování a rozhovorů tedy vyplynulo, že Vašík nejspíš reprezentuje 

ten typ nadaných, který je spíše nevýrazný v sociální oblasti, ale je schopen kontaktů jak 

s vrstevníky, tak i dospělými. Navíc se ukázalo, že Vašík je citlivý na určité „ataky“ 

spolužáků, ve smyslu vyčlenění z kolektivu ostatních dětí. Tuto situaci nesl velmi těžce, 

dokonce kvůli tomu plakal, což svědčí nejen o citlivosti Vašíka, ale i o významu, který pro 

něho má „odmítnutí skupinou či jejím členem“. Hříbková (2010) potvrzuje, že se u nadaných 

dětí někdy projevuje určitá přecitlivělost v sociálních vztazích. Zejména v mladším školním 

věku jsou velmi zranitelní a bezbranní pokud je skupina jejich vrstevníků, například pro 

neobvyklé zájmy, odmítá.  



 

55 

 

Pozorování během vyučování, rozhovory s učitelkou, jeho rodiči a Vašíkem však 

potvrdily i určité Vašíkovy problémy spojené s vývojovými nevyrovnanosti. Jedná se 

především o oslabení v oblasti grafomotoriky a s tím spojené pomalé pracovní tempo, dále o 

přecitlivělost v sociálních vztazích a emocionální citlivost při neúspěchu, kdy má „slzy na 

krajíčku“. 

Co se týče grafomotoriky, zde mé pozorování, učitelka, rodiče i Vašík potvrdili velmi 

pomalé pracovní tempo. U Vašíka je to dáno tím, že jeho kognitivní vývoj odpovídá 

nadprůměru, ale fyzický vývoj odpovídá jeho chronologickému věku. Jedná se v tomto 

případě o intelektově-grafomotorickou nevyrovnanost jeho vývoje. Z toho vyplývá, že pokud 

se děti srovnávají se spolužáky, kteří jsou starší a tudíž i fyzicky vyspělejší, tak vždy 

docházíme k závěru, že nadané děti jsou podprůměrné v jemné motorice. Přitom z hlediska 

chronologického věku to může odpovídat normě. U Vašíka je nejspíš špatná grafomotorika a 

pomalé pracovní tempo způsobeno jeho sklonem k perfekcionismu, který ho ve výkonech 

brzdí. Navíc si své pomalé pracovní tempo uvědomuje a má strach ze zkoušení na čas. 

Dokonce se u Vašíka vlivem stresu objevily určité neurotické projevy (tiky, třes, třepání 

rukou apod.). Hříbková (2010) v podstatě zcela vystihuje Vašíkovy problémy, když píše o 

tom, že psychomotorická nevyrovnanost je jednou z nejtypičtějších charakteristik u nadaných 

dětí v mladším školním věku. Tato vývojová diskrepance se projevuje rozdílem mezi 

schopností rychle se naučit číst (často již v předškolním věku) a velkými obtížemi při nácviku 

psaní, koordinaci jemné motoriky s mentálním rytmem. Hříbková dále uvádí, že „tato 

úzkostná situace může vést k svalové rigiditě a tuhosti ruky nebo až k nutkavé pečlivosti a 

snaze o perfektní psaní, které je však spojeno s velkou pomalostí. Později to může mít za 

následek odpor k jakékoliv formě psaného nebo kresebného projevu. Ve speciálních školách 

pro mimořádně nadané žáky se často toleruje užívání tiskacího písma do druhé až třetí třídy“ 

(HŘÍBKOVÁ 2010, s. 32). Jak už bylo popsáno výše, v oblasti sociálních vztahů se objevila 

určitá přecitlivělost na „ataky“ spolužáků. Potvrdila se rovněž určitá emocionální citlivost při 

neúspěchu ve školních výkonech, kdy se většinou neubrání pláči. 
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ZÁVĚR 

 Z mé výzkumné práce vyplynulo, že nešestileté nadané dítě může nastoupit do školy, 

aniž by se u něho objevily výrazné problémy. Učitelka i rodiče hodnotili Vašíkův předčasný 

vstup do školy pozitivně. Navíc shodně poukazovali na tu skutečnost, že Vašek by se další 

rok strávený v mateřské školce nudil.  

 Dále z mého výzkumu vyplynulo, že tato situace klade na učitelku v první třídě 

zvýšené nároky, neboť se musí věnovat i individuálním potřebám takového dítěte. Ideální je, 

kdyby byla informovaná a proškolená v problematice práce s nadanými dětmi. 

 Pro nadané děti (nejen předčasně zaškolené), které mají z pedagogicko-psychologické 

poradny potvrzení o kognitivní akceleraci, má škola vytvářet individuální vzdělávací 

program. Pravděpodobně úřednický přístup k výkladu zákona není optimálním řešením pro 

dítě (akcelerovaný vývoj není důvod pro individuální program versus označení nadané dítě 

ano). To se ukázalo v tomto případě jako problematické, protože Vašík takový program neměl 

vypracován. Otázkou je do jaké míry by to kladně ovlivnilo a zlepšilo situaci Vašíka a jeho 

plné zapojení do kolektivu. Takový program ale může např. zohlednit problémy 

v grafomotorice. Na druhou stranu při počtu 28 dětí ve třídě nelze příliš počítat s individuální 

péčí učitelky, což vyplývá nejen z pozorování ve třídě, ale potvrdili to i rodiče a třídní 

učitelka. 

 V těchto případech se v rámci předčasného zaškolení ukazuje, jako klíčový moment 

těsná spolupráce rodičů, učitelů a školy a celková informovanost o této problematice. 

 Závěrem lze konstatovat, že předčasné zaškolení musí být vždy individuálně 

posuzováno včetně zjišťování názorů a postojů školy, do které má nadané dítě nastoupit.  
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