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1 

 

ÚVOD 
 
 

 

Tématem mé bakalářské práce jsou specifické rysy osobnosti nadaného 

dítěte. Nadání se může vyjadřovat v mnoha schopnostech, např. 

v pohybových, uměleckých, sociálních nebo intelektových. Tato práce se 

zaměřuje především na  rysy dětí, které vykazují mimořádné intelektuální 

vlohy nebo výkony.  

V teoretické části reflektuji nejnovější poznatky z oblasti nadání ve světě i u 

nás. Na základě studia odborných publikací a časopisů shrnuji výsledky 

zkoumání týkající se charakteristických rysů osobnosti nadaných. Znalost 

osobnostních rysů této populace je základem pro adekvátní, specifickou péči, 

která by měla rozvíjet a podporovat jejich potenciál. 

V druhé kapitole mapuji vývoj výzkumu nadané populace, který má 

stoletou tradici a za tuto dobu procházel mnohými změnami. Zmiňuji první a 

velmi významný  longitudinální výzkum L. M. Termana, který odstartoval 

množství dalších výzkumů a studií na toto téma. V druhé části  kapitoly se 

věnuji péči o nadání, která se zejména v Americe, Austrálii a Velké Británii 

neustále zdokonaluje. Zmiňuji nejvýznamnější světové organizace, které se 

zabývají nadanými, velmi nadějný pokrok v péči o nadané na Slovensku a 

naopak zaostávající vývoj péče a podpory nadaných v ČR.  

Obsáhlá třetí kapitola se zabývá nadáním obecně. V první podkapitole se 

však poněkud šířeji věnuji inteligenci, jejím biologickým základům, 

významným teoriím a tvořivosti z důvodu mé lepší orientace v této 

problematice. Stejně tak se podrobněji věnuji definicím a modelům nadání, 

jejichž znalost je prvním krokem k studiu charakteristických rysů nadaných 

dětí. Tento podrobný úvod byl pro mne nutný z důvodu zmapování celé 

problematiky a odtud jsem pak přikročila  k samotnému tématu mé práce, 

tedy k rysům osobnosti nadané dětské populace. Vycházím z mnoha publikací, 
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studií a výzkumů  z ČR a zejména ze zahraničí. Po obecné charakteristice 

vývojových specifik nadaných a  faktorů, které tento vývoj determinují, 

popisuji typické kognitivní, emocionální a sociální rysy nadaných ve 

vývojových stádiích od raného věku do školního věku. Dětem ve školním věku 

se věnuji nejpodrobněji, protože výzkum z praktické části se jimi zabývá. 

Poslední kapitola pojednává o rizikových a ochranných faktorech nadání. 

Nadané děti netrpí apriori emočními ani sociálními problémy, jak naznačuje i 

můj výzkum. Jsou ale velmi zranitelné na neadekvátní výchovné postupy – i 

přes jejich mimořádné schopnosti je zapotřebí specifické péče, aby se jejich 

osobnost mohla plně rozvíjet. 
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2 

 

VÝVOJ ZKOUMÁNÍ A PÉČE O NADANÉ JEDINCE 

 

 

 

Moderní výzkum nadaných má přibližně stoletou historii. Jeho vývoj se 

přesunul od  měření schopností  ke  zkoumání mimointelektových faktorů 

ovlivňujících nadání, k péči o problémové žáky a jejich rodiče, až po etiku 

související se vzděláním a výchovou nadaných.  

 O formách a typech poznání, myšlení a nadání se ale psalo už před 2500 

lety, ve vrcholném období řecké filosofie. Ve středověku byl talent  božím 

darem, tedy podle tehdejšího chápání světským nebo církevní úřadem. Za dob 

renesance byla věda a  umění  stále ve služebném postavení, ale talentovaní 

jedinci se mohli  rozvíjet a dokonce si mohli dělat nároky na svou slávu a 

uznání. Až v 18. a  v  19. století, za dob velkých změn ve společnosti, se začalo 

nadání diferencovat, rozlišovalo se nadání rozumové, umělecké a pohybové. 

Pokrok si vyžadoval nasazení nadaných jedinců ve stále nových, pro 

společnost důležitých oblastech. Vědci a vynálezci měli stále vyšší společenský 

kredit.  

V druhé polovině 19. století se začala rozvíjet jako samostatný vědecký obor 

psychologie, což je důležitým momentem ve vývoji zkoumání nadaných 

jedinců. Inteligence (tedy i nadání) se začala intenzivně zkoumat. V roce 1820 

se objevily názory, které prosazovaly  nutnost reformy pedagogiky a  vznik 

experimentální pedagogiky. Následují práce C. Lombrosa a Nisbeta, které 

obhajovaly genetickou podstatu nadprůměrných jedinců.  

Průlomem psychologie nadání byl vznik inteligenčních testů. Francis 

Galton (1822-1911) vyvinul na základě zkoumání geniálních osobností 

statistické metody, umožňující jedince klasifikovat podle jeho fyzických a 

intelektových schopností. V roce 1884 otevřel laboratoř, kde se každý mohl 

projít jeho testovací a měřící laboratoří a obdržet hodnocení.  
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 Galton se dále domníval, že nadané jedince odlišují od ostatní populace tři 

obecné schopnosti:  intelekt (hovoří o přirozené schopnosti, natural ability), 

nadšení a energie k práci. Intelektově nadaní jedinci se podle Galtona od 

ostatních odlišují právě energií, kterou jsou schopni při řešení úkolů uplatnit. 

Podle Galtona  nadané jedince  odlišuje od ostatních i míra senzitivity. Čím  

jsou senzory člověka citlivější k nejrůznějším podnětům, tím více informací 

může jedinec získat a pak s nimi i operovat. Galton také tvrdil, že intelektové 

nadání je spíše vrozené, než získané vlivy prostředí.  

 Další osobností, která významně přispěla k výzkumu nadání, byl Alfred 

Binet (1857- 1911), psycholog, vedoucí psychologické laboratoře na pařížské 

Sorbonně. V roce 1881 byl schválen zákon o povinné školní docházce a Binnet 

byl pověřen vypracovat postup, jehož pomocí by bylo možné odhalit mentálně 

slabší školáky, aby pak byli přesunuti do speciálních škol. Společně s T. 

Simonem vypracovali celou řadu lehčích i těžších úloh, které vyžadují jistou 

míru vynalézavosti a chápání vztahů. Domníval se, že pokud bude škála úloh 

rozmanitá, podaří se jim odhadnout jakýsi duševní potenciál dítěte, který ale 

nenazýval inteligencí, spíše dovedností řešit problémy a schopností uvažovat. 

Tak v roce 1905 publikovali první tzv. Binetovu-Simonovu inteligenční škálu. 

Binet postupně publikoval tři verze této škály. První verze řadila úkoly podle 

stoupající obtížnosti, další verze již zavedla kritérium, které se od této doby 

používá k měření IQ. Ke každému úkonu kalkuloval hodnotu věku, poněvadž 

předpokládal, že předložený úkol zvládne dítě s normální inteligencí. A 

nakonec definoval tzv. mentální věk. Úroveň intelektu  charakterizoval 

rozdílem fyzického a mentálního věku. Pokud byl výkon dítěte slabý, škála  

neoznačovala dítě za vrozeně neschopné, ani neodhalovala příčinu slabého 

výkonu, ale hledala cesty, jak dítěti pomoci (DOČKAL, 2005). Jeho američtí 

žáci, L. M. Terman a M. A. Merrillová  škálu, později upravenou, začali 

využívat1. Vyvinuli množství dalších testů, které měřily inteligenci dětí i 

                                                 
1 Američtí kolegové a žáci interpretaci  Bineta nedodržovali. Vzniklo období nadšení pro 
psychometriku. Robert M. Yerkes (1876-1956) docílil, že se testovalo přes milion sedm set tisíc 
branců a dalších dospělých osob. Výsledky se pokládali za míru dědičných (a žádných jiných) 
vlastností. Zjistili, že v testech nejsou úspěšní Afričtí Američané, což „vědecky“ podložilo 
předsudky o intelektové méněcennosti černé rasy. Testovali se i emigranti, kteří měli při 
neznalosti jazyka také slabé výsledky, což vedlo v dvacátých letech k přijetí restriktivního 
imigračního zákona (MACKINTOSH, 2000, RUISEL, 2000).  
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dospělých. Těmito testy vyšetřili několik tisíc dětí a porovnával výkony 

nejnadanějších dětí s výkony nejslabšími, poté formulovali vývojové normy.  

Inteligenční kvocient vyvinul W. Stern, který jako první zanalyzoval 

aspekty vysokého nadání, také pojmy inteligence, nadání, talent, génius atd. 

IQ se měří  poměrem mentálního a chronologického věku x 100. David 

Wechsler pak roku 1955 ve svém testu inteligence pro dospělé opustil 

mentální věk a orientoval se pouze podle průměrného výkonu, kterého bylo 

dosaženo v řadě úkolů (průměrný inteligenční kvocient (IQ) – 100). 

Nadprůměrná a podprůměrná inteligence se vyskytuje podle Gaussova 

rozložení normální populace.  

Podle některých vědců ale IQ testy hodnotí spíše krystalizovanou (mentální 

schopnost přímo odvozená od zkušenosti), nežli fluidní inteligenci (schopnost 

vnímat vztahy nezávisle na předcházející specifické praxi či školním vzdělání), 

neohodnocují kreativní složku inteligence. Úkoly jsou vytržené z kontextu, 

berou v úvahu pouze jeden správný výsledek, ne celkový proces. Straní 

„neschopným géniům“ (GARDNER, 1999). 

Je ale třeba vrátit se k L. M.  Termanovi, který podle mnohých odborníků 

přispěl k výzkumu nadaných nejvíce. V Kalifornii začal roku 1921 zkoumat 

1528 vysoce nadaných dětí. Jednalo se o první longitudinální výzkum 

nadaných dětí, který svými závěry nejvíce ovlivnil další zkoumání různých 

aspektů nadání. Šlo o výzkum, který byl zahájen v roce 1921 a trvá v podstatě 

dodnes, i po Termanově smrti. Výzkum byl zaměřen jak retrospektivně, tak 

prospektivně. Sledoval jak 300 význačných osob v historii, tak děti školního 

věku v průběhu jejich životní dráhy. Základním kritériem pro výběr dětí do 

výzkumného vzorku bylo IQ vyšší než 140, měřeno Stanford - Binetovým 

testem inteligence, který sám v roce 1916 revidoval. 

První etapu výzkumu  shrnul v publikaci, vydané r. 1925 Genetické studie 

geniů. Géniové se podle něj liší od průměrné populace mnoha 

psychologickými, sociálními a fyzickými vlastnostmi.  

V dalším díle, který vyšel r. 1926 Terman popsal své další zjištění, z kterých 

nejdůležitější byly: 

1. Nadaní pocházejí z rodin s vysokou úrovní intelektu a 

z podpůrného    prostředí, 
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2. vyznačují se silnou motivací, úsilím dosáhnout úspěch a 

silnými charakterovými vlastnostmi. 

Třetí díl této studie vyšel v roce 1930, kde byly publikovány další analýzy 

výzkumného vzorku nadaných dětí:  

1. Většina nadaných dětí z výzkumného vzorku šla studovat 

vysokou školu, 

2. dosahovaly nejlepších výsledků ve škole a získaly první 

místa ve školách, 

3. jejich zájmy byly velmi široké, 

4. mají dobré zdraví. 

V roce 1949 L. M. Terman společně s M. Ocenivou vydávají čtvrtý díl této 

rozsáhlé studie, kde shrnují výzkum nadaných dětí po 25 letech. Zkoumali 

jejich zdraví, manželství, sociální život, politické zaměření. Více, než 90 % 

skončilo střední školu a 70% účastníků výzkumu ukončilo školu vysokou. 

Konečně v pátém díle, vydaném v roce 1959 Terman a kolegové zkoumali 

vzorek nadaných jedinců ve středním věku. Ukázalo se, že jsou velmi úspěšní: 

vydali 200 vědeckých prací, 60 monografií, 33 románů, 975 krátkých příběhů, 

60 esejí atd. 

Dalším významným přispěním k výzkumu nadaných byla studie L. 

Hollingworthové ( z roku 1942) Děti s IQ nad 180, která zahrnovala kazuistiky 

31 vysoce nadaných dětí.  Začaly fungovat speciální programy pro nadané 

žáky. První třídy  vznikly díky Hollingworthové roku 1922 v New Yorku. V roce 

1940 vznikla první základní škola pro nadané na  Hunter Colledge v New 

Yorku, kterou otevřela G. Hildrethová, která rovněž roku 1952 publikovala 

významnou práci Vzdělávání nadaných dětí. 

Od 70-80 let se péči o nadání věnuje zvýšená pozornost. V souvislosti 

s reformou základního a středního školství, která zdůraznila potřebu 

podporování nadaných, se zvedla další vlna zájmu o tuto problematiku a 

objevila se další hnutí pro podporu nadaných žáků. Ve studii z roku 1972 

Vzdělávání nadaných a talentovaných se znovu definovali „nadaní“ a 

„talentovaní“. Vznikají profesionální organizace pro podporu nadaných a 

talentovaných, např. National Association for Gifted Children (NAGC – 

Národní asociace pro nadané děti), která má v USA více než 7000 členů. 
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Vzniká množství odborných časopisů (Roeper Review, Gifted Child Today, 

Gifted Child Quarterly, atd.). 

V současnosti je péče o nadané jedince podporována vědeckými pracovišti, 

státními institucemi, univerzitami. Existuje velké množství odborných 

časopisů na toto téma, pořádají se konference, zakládají se centra pro 

poradenství, výzkum a vzdělávání. Vyvíjejí se různé programy pro rozvoj 

nadaných jedinců. 

Existují tři světové organizace, které se zabývají nadanými dětmi. První a 

nejznámější je WCGT (World Council for Gifted and Talent; Světová rada pro 

nadání a talent). Druhou je ECHA (Europia Council for High Ability; 

Evropská rada pro vysoké schopnosti). Jedná se o mezinárodní,  nevládní 

neziskovou organizaci, která hraje v Evropě významnou roli. V květnu 1995 se 

stala díky dobrým výsledkům své práce poradcem Rady Evropy. ECHA 

sdružuje především psychology a pedagogy, zahrnuje ale také  sekci rodičů 

nadaných dětí. V Praze existuje pobočka ECHA, Společnost pro talent a 

nadání od jara roku 1989. Poslední světovou organizací je Eurotalent, který 

reprezentuje zejména Francii a Španělsko. 

Na Slovensku založila psycholožka Jolana Laznibatová Školu pro 

mimořádně nadané děti a gymnázium. Laznibatová pracuje v oblasti 

psychologie nadání více než 20 let. Věnuje se výzkumu intelektových 

schopností, nadprůměrné inteligence a nadání dětí a mládeže. Na základě 

teoretických poznatků z výzkumů i zkušeností z praxe v roce 1993 vypracovala 

Projekt alternativní péče o nadané děti, který MŠ SR schválilo a založily se 

první experimentální třídy. Od roku 1998 existuje Škola pro mimořádně 

nadané děti a od 1999 i gymnázium. V současné době má bratislavská škola 

pobočky v mnoha slovenských městech. V brzké době bude zaveden kurz 

vzdělávání učitelů pro práci s nadanými dětmi a je vytvořen i program pomoci 

učitelům nadaných dětí v běžných školách. 

Péče o nadané v ČR zůstává poněkud pozadu. V Praze existuje pobočka 

mezinárodní společnosti ECHA,  Společnost pro talent a nadání (STaN), jejíž 

předsedkyní je psycholožka Eva Vondráková. Společnost organizuje - 

zpravidla ve spolupráci s Výzkumným ústavem dětské psychologie a 

patopsychologie v Bratislavě - odborné semináře pro psychology a pedagogy, 
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v rámci klubu rodičů poskytuje poradenství rodičům nadaných dětí, pořádá 

přednášky a spolupracuje na přípravě systému péče o nadané děti. 

Vedle STaN-ECHA zde existují ještě další organizace podporující 

talentované děti. Mensa je světovou organizací založenou r. 1949 v Oxfordu. 

Členem se může stát každý, kdo dosáhne v testu inteligence výsledku mezi 

horními dvěma procenty celkové populace (v testech užívaných v ČR odpovídá 

číslu 130). Mensa ČR je zřizovatelem osmiletého gymnázia Buďánka, 

určeného pro nadané studenty. Byla založena i Dětská Mensa pro 

nadprůměrně inteligentní děti ve věku 10 – 16 let. 

Asociace středoškolských klubů České republiky se věnuje rozvoji 

odborných aktivit mládeže ve věku od 13 – 16 let, výchově a vyhledávání 

talentů a realizaci dalších společenských a zájmových aktivit na středních 

školách. Organizuje přehlídky odborných prací studentů Mládec a Creative 

Hall. Udržuje mezinárodní styky v rámci svého členství v Mezinárodním hnutí 

vědeckotechnických zájmových činností mládeže MILSET, v Evropské federaci 

pro podporu mládežnických organizací EFYSO a v Mezinárodním svazu 

středoškolských studentů. 

Pro péči o nadané děti v jejich volném čase je podle vyhlášky ministerstva 

školství zřízeno Talentcentrum, což je oddělení Institutu dětí a mládeže 

MŠMT. 

V lednu 2002   vstoupil v platnost nový školský zákon, jenž obsahuje i část 

věnovanou nadaným dětem. Díky ní mohou děti oficiálně přeskakovat ročníky 

i v jednotlivých předmětech. Je také možné jim sestavit nový individuální 

plán. Tím se ale  jejich postavení příliš nemění. Péče o nadané děti má v České 

republice stále zásadní nedostatky, které mělo před několika lety také  mnoho 

rozvinutých zemí, které ale v současné době  už nabízejí rozvojové programy, 

poradenství i vzdělávání pedagogů a psychologů pro práci s nadanými. Ve 

srovnání s většinou evropských zemí tedy Česko zaostává. Ze zkušeností 

mnoha rodičů, kteří se obracejí na StaN-ECHA vyplývá, že mnoho potenciálně 

nadaných dětí se setkává se zbytečnými obtížemi a překážkami v rozvoji. 

Nadané dítě není motivováno už v průběhu docházky základní školy a tak  své 

nadání nemusí dostatečně rozvinout.  
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3 

 

RYSY OSOBNOSTI NADANÉHO DÍTĚTE 
 

 

1. INTELIGENCE 

 

Abych se mohla zabývat problematikou nadání, je třeba nejdříve začít 

s výkladem inteligence. Ještě předtím je však nutné vyložit pojmy vloha, 

schopnosti a dovednosti 

Vlohy jsou souhrnem anatomických a fyziologických předpokladů 

k určitým činnostem. Vlohy jsou vrozené (jsou dány souhrnem vlivů 

dědičných a vlivů vývoje v prenatálním období).  

Schopnosti jsou struktury činností, jimiž dotyčný disponuje, které může 

aktuálně užívat a které rozvinul na základě vloh. Jsou komplexem psychických 

podmínek, které jsou nutné k provádění nějaké činnosti. Mají složku 

percepční  (týkající se kvalit vnímání, pozornosti, paměti), psychomotorické 

(týkající se pohybových schopností a senzomotorické koordinace pohybů) a 

intelektové (týkající se inteligence). 

Samotné schopnosti se ale vůbec nemusí uplatnit a rozvinout. Schopnost 

realizovaná strukturou reálně prováděných činností se přetváří v dovednost. 

Může existovat schopnost učit se (např. jazykům), ale když nejsou vytvořeny 

vhodné podmínky a příležitosti a pokud není k učení se motivace a vůle,  

schopnost se nerozvine. Součtem těchto vlivů se schopnost změní v dovednost, 

která je reálně využitelná.  

 

1.1 Biologické základy inteligence 

Schopnost uvědomovat si činnost vlastního systému zpracování je vlastní 

pouze pro člověka. Základními charakteristikami nervového systému, které se 

uplatňují při řešení nových úkolů, problémů nebo v úsilí osvojit si symboly, 

symbolické systémy, je specializace jednotlivých oblastí mozku a počáteční 
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velká flexibilita nervové soustavy. Tyto charakteristiky jsou potom podkladem 

pro pochopení jednotlivých druhů lidské inteligence, je ale nutné počítat i 

s vlivy kultury (GARDNER, 1999).  

Nejnovější výsledky výzkumu o funkcích a mechanismech mozkových 

procesů ukazují, že existují dvě základní charakteristiky během růstu a vývinu 

nervové soustavy:  

1. kanalizace – tendence každého organického systému (např. CNS) 

upřednostňovat určité směry vývoje před jinými, tato vlastnost 

nervové soustavy je ovlivněná geneticky naprogramovanými 

mechanismy 

2. plasticita – pružnost synoptických spojení nervových vláken 

během období růstu a má za následek vyšší adaptibilitu, 

přizpůsobivost organismu (KULIŠŤÁK, 2003). 

Plasticita je největší na počátku vývinu. Výzkumy potvrdily, že v určitém 

bodě nastane vrchol a potom pružnost nervového systému pomalu klesá. 

Z toho vyplývá reaktibilita a úroveň schopností a zručností dítěte. 

Podle výzkumů má malé dítě mezi prvním a druhým rokem života o 

polovinu větší hustotu synapsí, než průměrný dospělý člověk. Tato hustota 

mezi druhým a šestnáctým rokem klesá a potom zůstává přibližně stejná až do 

sedmdesátého roku života (GARDNER, 1999). To je s velkou pravděpodobností 

příčinou toho, proč se malé děti velmi rychle učí (řeč, jazyk, čísla). Pro 

dospělého člověka to mimo jiné znamená postupné klesání schopnosti rychle a 

přesně reagovat. 

 

1.2 Teorie inteligence  

Zkoumání inteligence probíhá, jak již bylo řečeno výše, sto let. Do dnešního 

dne ale neexistuje jednoznačná definice. Inteligence se označuje nejčastěji 

jako schopnost (soubor schopností) konvergentního, logického, především 

abstraktního a teoretického myšlení. Tato definice vychází z koncepcí 

inteligenčních testů. V literatuře se také uvádí, že inteligence je „schopností, 

která determinuje kognitivní operace, jejíž podstatou je objevování a chápání 

vztahů“ (RUISEL, 2000). Existuje také mnoho  teorií inteligence, což 

naznačuje, že  tento nesmírně složitý pojem je  těžké jednoznačně uchopit. 
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Jako první vznikly faktorové koncepce. C. Spearman ve svém přístupu (na 

základě zpracování korelačních koeficientů faktorovou analýzou)  

předpokládal existenci různě vysokého všeobecného inteligenčního faktoru „g“ 

(g – general) a specifické faktory „s“ (s – specific). Faktor „g“ ukazoval, proč 

všechny testy vzájemně korelují, jde o určitou „mentální energii“. Faktor „s“ 

naznačuje, proč korelace nejsou dostatečně vysoké. Skóre testu závisí na 

kombinaci „g“ a „s“. Například matematický výkon je funkcí všeobecné 

inteligence a speciálních matematických schopností.  

Američané L. L. Thurstone i J. P. Guilford nesouhlasili se Spearmanovou 

koncepcí všeobecné inteligence a pomocí jiného druhu faktorové analýzy 

prokázali nezávislost měřených schopností. Thurstone identifikoval sedm 

faktorů jako primární mentální schopnosti, které se objevují v inteligenčních 

testech. Těmito schopnostmi jsou: verbální chápání, verbální plynulost, čísla, 

prostorová představivost, induktivní usuzování, paměť, rychlost vnímání. 

Později ale sekundární faktorová analýza ukázala všeobecný faktor, který 

vysvětloval korelace mezi uvedenými faktory (viz MACKINTOSH, 2000, RUISEL, 

2000).  

Guilford tvrdil, že pro definování jakékoli schopnosti je nutné pojmenovat 

myšlenkové operace, materiál a výtvory. Operace rozdělil do pěti základních 

tříd: poznávání (chápané jako příjem určitých informací); paměť; 

konvergentní myšlení (uplatňuje se v úlohách, které mají pouze jedno správné 

řešení); divergentní myšlení (myšlení, které se prosazuje tehdy, když je možné 

problém řešit vícero způsoby); hodnocení (určení významu dané informace). 

Dále rozlišoval 4 typy materiálu, s kterým operace probíhají a  šest druhů 

výtvorů (viz RUISEL, 2000). 

R. B. Catell byl jedním ze  zastánců hierarchické struktury rozumových 

schopností. Hierarchický  model  předpokládá, že inteligence se skládá 

z různých schopností, které ale nejsou absolutně nezávislé, ale společně 

vytvářejí obecnější „skupiny“, případně i zcela všeobecný „g“ faktor. Catell 

vypracoval koncepci fluidní a krystalizované inteligence. Fluidní inteligence je 

výrazněji ovlivněná dědičností, je schopností vnímat vztahy nezávisle na 

předcházející specifické praxi nebo školním vzdělání. Krystalizovaná 

inteligence je mentální schopností, která je přímo odvozená z předcházejících 

zkušeností.  
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V psychologii se vytvořily dva proudy, které obhajovaly dva modely 

inteligence: dvoufaktorové (Spearman) a vícefaktorové (Thurstone). Někteří 

vědci pomocí faktorové analýzy objevili faktorů i více, např. Guilford  

představil model sumarizující 120 poznávacích schopností. To vyvolává 

pochybnosti o validitě faktorového přístupu. 

Je důležité zmínit Piagetovu vývojovou teorii inteligence, která 

zpochybňuje inteligenční testy. Při výzkumu se má začít u jednotlivce, který se 

pokouší porozumět světu. Zmiňuje čtyři stupně inteligence: 

1. stádium senzomotorické inteligence (do 18 měsíců) 

2. stádium předoperačních představ 

3. stádium konkrétních operací (do 11 roku života) 

4. stádium formálních operací 

Tato teorie počítá se základními kategoriemi jako je čas, prostor, počet, 

kauzalita. Piaget se vyhýbal se memorování, kulturnímu omezení. Podle 

Gardnera (1999) je však dnes toto pojetí překonáno, neplatí přísná 

diskontinuita, operace nejsou přenosné a nezávislé na obsahu. Jeho testy jsou 

zejména jazykové a nezaměřují se příliš na originalitu a tvořivost.  

Během času jsou stále významnější kognitivní teorie inteligence. Jsou 

založené na základě kognitivních poznávacích procesů. Inteligence má podle 

této teorie úzký vztah s psychickým vyobrazením informací a procesů, které 

mohou v rámci těchto zobrazení probíhat. Inteligentní jedinci informace 

zobrazují efektivněji, rychleji a účinněji je zpracovávají. Kognitivní pojetí 

inteligence zahrnuje tři přístupy: kognitivně – korelační, kognitivně – 

komponentový, kognitivně – obsahový (viz RUISEL, 2000).  

Novým přístupem k porozumění inteligence jsou systémové teorie, které na 

inteligenci nahlížejí komplexněji, než teorie předchozí. Významná je zejména 

Gardnerova Teorie mnohočetné inteligence (multiple inteligences). H. 

Gardner zdůrazňuje, že bychom  měli inteligenci chápat v souladu 

s prostředím, ve kterém jedinec a společnost působí. Každý člověk má určité 

kompetence nebo potenciály, prostřednictvím kterých přiměřeně  působí 

v sedmi relativně oddělených oblastech, v sedmi jednotlivých inteligencích:  

o lingvistická 

o hudební 

o logicko-matematická 
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o prostorová 

o tělesně kinetická 

o interpersonální 

o intrapersonální 

 Každá inteligence má svůj jedinečný způsob práce, je samostatným 

systémem s vlastními pravidly. Nevznikly však izolovaně – téměř vše, co se 

člověk naučí od druhého roku života, je sociálně konstruované.  

Samotné slovo inteligence má neutrální význam, není hodnotící. 

Inteligence je podle Gardnera nikoliv akce, ale potenciál a „know-how“.  

Jednotlivé inteligence nejsou reálné věci, ale umělé vědecké pojmy, které 

pomáhají zorientovat se, chápat život – příroda nemá ostré hranice.  

Při definování těchto oblastí využil Gardner nejen testové údaje, ale i 

výsledky zkoumání a srovnávání zdravých (včetně vysoce nadaných) jedinců a 

klinické populace (pacienti s poškozením mozku, autisty). Bral v úvahu 

evoluční teorie, mezikulturní výzkumy, ověřoval svou teorii také pomocí 

psychometrických testů. Samotnému IQ však nedůvěřuje, nevěří ve velké 

všeobecné schopnosti – výkony jsou podle Gardnera vázány na určité obsahy. 

 

1.3 Tvořivost a inteligence 

Tvořivost je jednou ze základních složek nadání (divergentní myšlení, které 

tvořivost vyžaduje, je důležitým aspektem ve struktuře intelektových 

schopností). Tvořivost definuje Mönks a Ypenburg (2002) jako „schopnost 

vytvářet neotřelé, jedinečné koncepce, mít originální nápady a uskutečňovat 

je na základě samostatného a produktivního myšlení“. Také se často definuje 

jako „duševní schopnost přesahující meze inteligence výrazným uplatněním 

produktivního myšlení, zhmotněného v artefaktu (um. díle, vyřešeném 

problému)“ (LAZNIBATOVÁ, 2001). 

Ukazateli kreativity jsou následující faktory:  

� Fluence (plynulost): schopnost lehce a pohotově reagovat, tvořit co 

nejvíc produktů různého druhu v omezeném čase, vymýšlet nebo 

vytvářet ideje, jejich možná řešení. 

� Flexibilita (pružnost): schopnost flexibilně vytvářet různá řešení 

problémů, vytvářet a vymýšlet různé přístupy nebo strategie řešení. 
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� Originalita: schopnost vymýšlet nové a neotřelé možnosti, vytvářet 

neobvyklé souvislosti. 

� Elaborace (propracovanost): schopnost vypracovat detaily řešení 

úkolů, myšlení, jejich doplňování a upřesnění. 

Z různých výzkumů vyplývá, že kreativita souvisí vždy s jinými faktory 

osobnosti, je součástí určitých postojů, zájmů, motivů, emocí. Korelát 

kreativity je zvědavost, stejně tak výdrž, aktivace, nezávislost, emocionální 

stabilita a psychické zdraví, kontrolovaná schopnost regrese (otevřenost 

prožívání). Kreativita je vlastností, hodnotou, kterou má ve větší či menší míře 

každý jedinec.  Může se posilovat, formovat, zdokonalovat, opakovaně 

vyvolávat.2 

Znakem kreativního myšlení bývá nezávislost, více adaptability, 

dobrodružnosti, schopnost odolávat skupinovému tlaku, tolerance nejasností, 

dvojsmyslů, velmi nízká tolerance nudy,  široká znalost prostředí, výborná 

paměť, preference komplikovanosti, potřeba uznání, vysoké estetické hodnoty, 

svobodný rozvoj pohlavní identity, potřeba podporujícího prostředí. Toto jsou 

charakteristiky, které jsou velmi typické pro nadané děti. Z toho vyplývá, že 

tvořivost je zásadním komponentem  pro realizaci nadání.  

Pokud se jednotlivé tvořivé schopnosti rozvíjí, mění a rozvíjí se podle toho i 

osobnost jedince. Kreativní schopnosti se podle Laznibatové (2001) 

transformují do osobních vlastností podle tab. 1. 

Vztah mezi inteligencí a tvořivostí je velmi diskutovaným problémem. 

Postoje vědců se  rozdělily do dvou proudů. Zastánci prvního proudu považují 

tvořivost za protiklad k inteligenci. Výzkumy tvořivosti vznikly jako kritika 

pojetí inteligence (upřednostňování konvergentního myšlení, přehlížení 

divergentního myšlení osobnosti). Na druhé straně zastánci druhého pojetí 

nahlížejí na tvořivost jako na součást inteligence, na její doplňující úroveň, 

protože jde taktéž o intelektovou činnost. 

 

                                                 
2  Možnost rozvíjení kreativity, zvláště u dětí, dokládá množství studií. Např. v tříleté 
longitudinální studii Havlínové a kol. (1997) se porovnávaly dvě skupiny dětí. Jedna skupina 
navštěvovala školku s programem Začít spolu (principem tohoto programu je důsledně 
individuální přístup k dítěti) a druhá docházela do tradiční školky. Na počátku nebyly patrné 
rozdíly ani v inteligenci, ani v kreativitě.  Výsledky po třech letech naznačují, že u skupiny dětí 
z programu ZaS byl významný pozitivní nález jak v intelektových schopnostech tak v kreativitě 
(výrazná fluence nápadů, originalita, fantazie). 
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Tab.  1: Transformace kreativních schopností do  

vlastností osobnosti, které vytvářejí její tvořivou strukturu. 

 

Korelace mezi inteligencí a tvořivostí zkoumala řada studií. Výsledky byly 

důsledkem odlišnosti užívaných testů inteligence a tvořivosti rozdílné, 

korelace se však  pohybovaly kolem r = 0,30 až 0,40, což je mírný vztah mezi 

stupněm inteligence a tvořivosti (viz LAZNIBATOVÁ, 1995b, 2001). Z výzkumů 

ale vyplývá, že vztah inteligence a kreativity je u nadaných jedinců odlišný, tj. 

jsou na sobě nezávislé. Například studie Yamamotu (in LAZNIBATOVÁ, 2001) 

ukázaly, že mezi tvořivým myšlením a inteligencí je od 90 do 130 bodů 

relativně významná korelace (r = 50), ale s narůstající inteligencí se  kreativita 

postupně stává nezávislou. U inteligence vyšší než 130 bodů je korelace 

s kreativitou dokonce záporná (r = 20), v jiných výzkumech zjistili u 

mimořádně kreativních jedinců korelaci  r =  0,08. Tyto výsledky tedy 

naznačují, že vzrůstající inteligence nezaručuje tvořivost. 

Jak vyplývá s korelačních a faktorových analýz, inteligence a kreativita jsou 

relativně nezávislými faktory. Vysoká úroveň tvořivosti nepřináší vysokou 

úroveň inteligence a naopak. Na základě výzkumů jsou označeny čtyři základní 

skupiny jedinců, u kterých se objevila:  

1. vysoká úroveň tvořivosti a vysoká úroveň inteligence 

2. vysoká úroveň tvořivosti a nižší úroveň inteligence 

SCHOPNOSTI                →       VLASTNOSTI OSOBNOSTI 

FLUENCE                     →       ZVÍDAVOST 

FLEXIBILITA                 →         ODVAHA, SMĚLOST, RIZIKO 

     ORIGINALITA                →          SAMOSTATNOST             

SEBEDÚVĚRA 

  ELABORACE                 →           DOKONALOST, PRECIZNOST 

  SENZITIVITA                →           IMAGINACE, FANTAZIE 
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3. nízká úroveň tvořivosti a vysoká úroveň inteligence 

4. nízká úroveň tvořivosti a nízká úroveň inteligence 

Všeobecně platí, že vysoká inteligence může existovat s nižší úrovní 

tvořivosti, výzkumy ale nepotvrdily společnou existenci velmi nízké úrovně 

inteligence a vysoké úrovně tvořivosti.  

Tvořivost se obecně, ale i v psychologii nadání a v definicích nadání  často 

opomíjí. Určitá skupina vědců a pedagogů se stále soustřeďuje na 

konvergentní myšlení, na inteligenci měřitelnou v testech.3  

Dokázalo se, že míra tvořivosti neovlivňuje školní výkony, známky ve škole, 

ba spíše je tomu  často  naopak – školní výkon snižuje (LAZNIBATOVÁ, 1995b). 

Školství je obecně zaměřeno pouze na jednu stránku myšlení, ukotvené 

v pravé hemisféře, tedy na  konvergentní myšlení, je tedy velmi jednostranné a 

nepřispívá k celistvému vývoji dítěte. 

 

 2. NADÁNÍ 

 
2. 1   Biologická podstata nadání  

Existuje rozsáhlá diskuze o vlivu dědičnosti a prostředí na nadání. Teorii 

zásadního  biologického vlivu na nadání (zvláště na výjimečné případy nadání) 

podpořilo velké množství studií.  

V první řadě by mluvil pro dědičnost inteligence, resp. nadání, výzkum 

jednovaječných  dvojčat a výzkum adoptovaných dětí. Inteligence 

jednovaječných dvojčat, ať žijí společně nebo odděleně je velmi podobná  

(dvojčata žijící společně, r = 0,86; dvojčata žijící odděleně, r = 0,72). Pokud se 

dvojčata vychovávají společně, je korelace jejich IQ podstatně vyšší, než 

většina ostatních psychologických měření. Pokud jsou děti adoptované, 

korelace mezi jejich IQ a IQ rodičů je obvykle nižší, než korelace, která je mezi 

dětmi a rodiči biologickými. Inteligence dětí se navíc podle výzkumu podobá 

inteligenci jejich biologických rodičů více, než inteligenci adoptivních rodičů. 

                                                 
3 Školství v USA nebo v Kanadě už kreativitu akceptuje. Např. pro přijetí nadaného dítěte do 
specifického edukačního programu je důležité prokázat vedle vysoké inteligence také určitou 
míru kreativity, invenci, originalitu.  



 22 

Vztahy ve výzkumech značně variují v závislosti na rozdílných matematických 

postupech, pohybují se mezi 30 a 50% (GOULD, 1997).  

Ačkoliv tato zjištění naznačují velký vliv dědičnosti na inteligenci, 

experimenty dokládající tento vztah jsou značně nedokonalé (MACKINTOSH, 

2000). Pokusy poskytnout kvantitativní odhady dědičnosti inteligence 

narážejí na vážné problémy s vysvětlením všech součástí. Navíc se pořád neví, 

jak je vývoj inteligence ovlivněn geny. Mackintosh (2000) uvádí, že „neexistují 

žádné přímé důkazy o tom, že pozdější změny IQ jsou způsobeny změnami 

v efektivitě neonatálního mozku. Zrovna tak můžeme předpokládat, že 

genetický vliv na IQ nepřímo zprostředkovává prostředí. IQ odděleně 

vychovávaných identických dvojčat se pravděpodobně sobě velmi podobají,  

částečně i z toho důvodu, že tato dvojčata si pro sebe vytvářejí stejná 

prostředí i ve svých oddělených adoptivních domovech.“ 

Dalším argumentem, který problematizuje tyto důkazy, je fakt, že ve 

 výzkumu korelovaly pouze výsledky testů, které ohodnocují pouze jednu 

složku nadání, tj. konvergentní myšlení.   

Z mnoha studií, např. behaviorální genetiky, je prokázán 

neoddiskutovatelný vliv prostředí. Lidé žijící ve stejné rodině většinou 

vykazují větší podobnost inteligence, než lidé žijící odděleně. Jsou ale také 

důkazy, že vliv rodinného prostředí se s věkem dítěte snižuje (někteří 

behaviorální genetikové tvrdí, že kolem 18-20 roku se ztrácí docela). 

Nicméně nejnovější studie potvrdily, že nadání je do určité míry více 

produktem biologických faktorů (viz LAZNIBATOVÁ, 2001). Většina vědců se 

shoduje, že rozdíly v povaze jsou dané jak vlivem prostředí, tak dědičnými 

dispozicemi. Na inteligenci má ale vyšší vliv dědičnost. 

Clarková (in LAZNIBATOVÁ, 2001) poukázala na biologické rozdílnosti u 

jedinců s vysokou úrovní inteligence v porovnání s ostatními jedinci: 

o Zvýšení produkce nervových buněk, která umožňuje větší rozvoj  a 

podporu neuronů, 

o zvýšené množství dendritických vláken a počtu dendritických spojení, 

čímž se zvyšuje potenciál pro vzájemné spojení mezi neurony, 

o zvýšené množství synapsí, tedy rozsah synoptických kontaktů, resp. 

velikosti kontaktní plochy mezi synapsemi, což umožňuje rychlejší a 

komplexnější komunikaci v rámci nervového systému, 
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o větší aktivita prefrontálního kortexu mozku – což umožňuje lepší 

chápání, pronikavé myšlení a intuici, 

o větší použití aktivity alfa vln mezi různými oblastmi mozku, tento stav 

umožňuje relaxaci a lepší integraci hemisfér – nadaný jedinec se do ní 

může uvést rychleji a zůstat v ní déle, 

o lepší synchronizace mozkového rytmu, která umožňuje vyšší 

koncentraci a pozornost. 

Clarková tedy nadání chápe jako „biologicky danou vlastnost, označení pro 

vysokou úroveň inteligence, která je výsledkem předčasně rozvinutého a 

akcelerovaného spojení mozkových funkcí, které zahrnují smysly, emoce, 

poznávání a intuici“.   Dále se pak nadání projevuje v akcelerovaném procesu 

myšlení, komplexnější identifikaci problému a jeho řešení, v používání 

abstraktního myšlení, které je potom často neobyčejné a diverzní. 

 

2. 2 Definice nadání 

Nejdříve je důležité vyložit pojmy talent a nadání. Mnozí odborníci tyto 

pojmy odlišují. Tvrdí, že termín vysoké nadání odkazuje na mimořádné nadání 

ve více oblastech (matematika, jazyk). Termín talent vyjadřuje vynikající 

schopnosti pouze v jedné oblasti (matematika). Jiní zase považují za nadané ty 

jedince, kteří patří k 10% populace s nejvyšším IQ. Ti, co mají nižší 

nadprůměrné hodnoty, jsou talentovaní. Protože mezi odborníky evidentně 

neexistuje shoda v užívání obou pojmů, dává se v poslední době v 

 mezinárodní literatuře přednost jejich užívání jako synonym. 

V literatuře existuje mnoho rozmanitých definic nadání, které se liší podle 

toho, o jakou koncepci se jednotliví autoři opírají (definice vycházející 

z inteligenčního kvocientu, definice vyjadřující nadání v procentech, definice 

zdůrazňující kreativitu apod.).   

Ve školské legislativě a Rámcovém vzdělávacím programu základního 

vzdělávání (RVP ZV) se nadání definuje velmi zjednodušeně jako „soubor 

schopností, které umožňují jedinci dosahovat výkonů nad rámec běžného 

průměru populace“.  

Zmíněný soubor schopností je sice nezbytným předpokladem, ale sám o 

sobě zdaleka nestačí. V dosažení nadprůměrnho výkonu hrají velkou roli i 

mimointelektové faktory: 
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o emocionální a sociální přizpůsobivost dítěte,  

o prostředí, do kterého se narodí, 

o lidé, se kterými se v životě setká, 

o zdravotní stav.  

V roce 1972, publikoval pracovník amerického ministerstva školství 

zásadní alarmující zhodnocení tehdejšího amerického stavu školství společně s 

velmi negativními výsledky dvouletého pozorování nadaných na amerických 

školách. Zpráva byla přednesena před kongresem USA a zároveň definovala, 

co je to nadání a nadané dítě a v jakých oblastech se nadání může vyskytnout. 

Definice, je citována  ve všech základních, celosvětově uznávaných 

monografiích a učebnicích: 

„Nadané a talentované jsou ty děti, které jsou identifikovány 

kvalifikovanou osobou, a které jsou díky výrazným předpokladům schopni 

podávat vynikající výkony. Tyto děti potřebují diferencované vzdělávací 

programy a služby nad rámec běžných služeb, poskytovaných běžnou třídou, 

aby tak mohly přinést příspěvek sobě i společnosti.  

Oblasti, kde se může nadání nebo potenciální nadání projevit, jsou 

následující:  

1. všeobecná intelektuální schopnost, 

2. specifické akademické vlohy (matematika, přírodověda, apod.), 

3. kreativní nebo produktivní myšlení, 

4. vizuální schopnosti a pohybové umění, 

5. psychomotorická schopnost.“ (in STEPHENS, KARNES, 2000). 

Dodnes se hodnotí nedocenitelný význam této definice, zejména proto, že 

jasně deklarovala potřebu věnovat se této problematice na vládní úrovni s 

apelem, aby byly co nejdříve učiněny zásadní kroky směřující k zabezpečení 

lepších podmínek pro nadané. Tak byli nadaní vyčleněni jako zvláštní skupina 

se specifickými vzdělávacími potřebami, která vyžaduje diferencovaný 

vzdělávací přístup. Uznání skutečnosti, že nadaní mají specifické edukační 

potřeby a nároky, podnítilo vznik celé řady dalších vzdělávacích institucí a 

organizací, jejichž cílem bylo soustavně tyto lepší podmínky pro nadané 

zabezpečovat. 
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Velmi výstižnou definici nadaných dětí, která bere v úvahu všechny 

specifické rysy jako celek (a na kterou v této práci často odkazuji),  uvádí 

Piechowski, kterého cituje Laznibatová (2001):  

Nadání je asynchronní vývoj, v kterém vysoké kognitivní schopnosti a 

zvýšená intenzita pocitů, emocí a imaginace vytvářejí vnitřní prožívání a 

uvědomění, které je kvalitativně odlišné od normy. Tato nerovnoměrnost 

roste s vyšší intelektovou kapacitou. Jedinečnost nadaných dětí způsobuje 

jejich zranitelnost a vyžaduje modifikace v přístupu rodičů, učitelů, 

vychovávatelů a psychologů tak, aby se mohly optimálně vyvíjet. Kognitivní 

kompletnost, emociální senzitivita, zvýšená imaginace a mimořádná 

schopnost cítění a vnímání vedou k „jiné kvalitě prožívání“. Prožívání je živé, 

absorbující, komplexně pronikající, určující. Je to způsob bytí.  

 

2.  3  Modely nadání 

Nadání je velmi složitý, komplexní jev, kde je v centru pozornosti celá 

osobnost jedince. Je proto velmi problematické vystihnout nadání v definicích. 

Jak již bylo řečeno výše, v současné době se v odborné literatuře preferují 

šířeji koncipované modely, které lépe postihují nadanou osobnost v celém 

jejím rozsahu. Multidimenzionální přístup nahlíží na nadání jako na výsledek 

vzájemného působení osobnostních faktorů, faktorů prostředí a někdy i 

dalších proměnných, jako je štěstí a náhoda. 

Velmi známý je tříkomponentový (triadický) model mimořádného nadání 

od J. Renzulliho (in MÖNKS, YPENBURG, 2002). Je v něm zastoupená  

nadprůměrná schopnost,  motivace a tvořivost (viz obr. 1).  

Nadprůměrná schopnost může být definována podle Renzulliho jako 

obecná schopnost, tedy schopnost získávat informace, integrovat zkušenosti, 

následkem čehož vznikají odpovídající adaptivní odezvy na nové situace. Patří 

sem verbální a numerické usuzování, prostorové vztahy, paměť a slovní 

plynulost. Tyto schopnosti jsou většinou měřeny testy obecných schopností 

nebo obecnými testy inteligence. Specifické schopnosti jsou prostředkem k 

získávání znalostí a dovedností v jedné nebo více specializovaných činnostech 

nebo v určité omezené oblasti. Patří sem například takové oblasti jako je 

chemie, balet, matematika, sochařství, fotografování atd. Každá specifická 

oblast se poté dělí na další specifické oblasti a s tím souvisí i nutná přítomnost 
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dalších specifických schopností (fotografování portrétů, krajiny, žurnalistické 

fotografování...). Přičemž je nutné podotknout, že některé specifické 

schopnosti mají úzký vztah k obecným schopnostem (matematika), jiné k nim 

mají vztah vzdálenější (umění). 

 

 

Obr. 1.: Renzulliho tříkomponentový model nadání (in MÖNKS, 

YPENBURG, 2002) 

 Angažovanost v úkolu  je jistá  forma motivace. Zatímco motivace se 

obvykle definuje jako obecně stimulující proces, který spouští odezvu 

organismu, angažovanost v úkolu znamená energii koncentrovanou na 

specifický problém nebo specifickou oblast. K často používaným vlastnostem, 

které nejčastěji obsahuje pojem angažovanost v úkolu, patří vytrvalost, 

trpělivost, sebedůvěra, víra ve vlastní schopnosti zvládnout obtížný úkol, 

vnímavost a lepší schopnost identifikovat významné problémy.   

 Tvořivost je fluence, flexibilita, originalita myšlení (viz kap.1. 3). Jsou to 

schopnosti, o jejichž podstatě se často diskutuje zejména v souvislosti s tím, 

zda testy divergentního myšlení, kterými disponujeme, skutečně měří 

„opravdovou“ tvořivost.  

 Renzulli definuje nadání následujícím způsobem: „Nadání se skládá z 

interakcí mezi třemi základními shluky lidských vlastností - tedy 

nadprůměrné obecné schopnosti, angažovanosti v úkolu a vysoké úrovně 

tvořivosti. Nadané a talentované děti jsou ty, které mají nebo jsou schopny 

rozvinout tuto sadu schopností a použít je v jakékoliv společensky hodnotné 
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oblasti. Dětem, které manifestují nebo jsou schopny vyvinout interakci mezi 

těmito třemi shluky, vyžadují velkou šíři vzdělávacích příležitostí a služeb, 

které nejsou běžně poskytovány v normálních programech.“  

Model později doplnil F. Mönks (MÖNKS, YPENBURG, 2002)  o faktory 

rodina, škola, vrstevníci, které jsou pro realizaci potenciálu nadaného dítěte 

stejně tak důležité (viz obr. 2). Významné je rovnocenné zastoupení faktorů 

rodiny a školy a důraz na jejich kooperaci. Angažovanost v úkolu podle 

Mönkse zahrnuje ještě schopnost riskovat, anticipaci, plánování a vyhlídky do 

budoucnosti. Pojem „nadprůměrná schopnost“ dále nahrazuje pojmem 

„vysoká intelektová schopnost“. 

O tento model se opírá většina odborníků, kteří pracují v oblasti nadání, 

slouží do dnešních dnů jako primární podklad pro jeho výzkum. Díky 

přidaným faktorům, které externě ovlivňují nadání, se stal základem i pro 

koncepce péče a podporování nadaných dětí . 

 

 
Obr. 2: Triadický model nadání J. Renzulliho  a F. Mönkse  

 

Dalším známým modelem nadání, který usnadňuje chápání specifických 

rysů nadaných dětí je model  F. Gagneho (viz obr. 3). Jeho diferencovaný 

model nadání a talentu vychází z předpokladu, že nadání představuje 

přirozené, nesystematicky rozvíjené schopnosti a talent znamená systematicky 



 28 

rozvíjené schopnosti, které vytváří odbornost v určité oblasti lidské činnosti. 

Gagneho model ukazuje, že výskyt talentů je závislý na uplatnění jedné nebo 

více schopností v určité oblasti, jejichž rozvoj je urychlován tzv. 

intrapersonální katalýzou (tj.motivace, sebedůvěra) a tzv. katalýzou prostředí 

(tj. škola, rodina, společnost), prostřednictvím systematického učení a 

získávání dovedností. Schopnosti mají dle Gagneho původ v genetické 

struktuře lidských organismů, vyskytují se a vyvíjejí více méně spontánně a 

mají je v různé míře všichni lidé.  

 

 

Obr. 3:  Gagneho diferenciální model talentu a nadání. 

2. 4  Výskyt nadaných jedinců v populaci 
Rozložení populace podle výšky inteligenčního kvocientu vyjádřeno 

graficky je totožné s Gaussovou křivkou (viz obr. 4). Střed tvoří 100, 

standardní odchylky jsou 15 po obou stranách křivky. V oblasti 100 + - 15 má 

68%, tedy dvě třetiny  populace. Přibližně 2% mají velmi nízké (pod 70) a 

velmi vysoké (nad 130). IQ nad 145 nebo pod 55 má už pouze jeden člověk 
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z 1000 lidí. Odborníci se shodují na hranici nadání 130 IQ s tím, že v populaci 

je kolem 3-5% mimořádně nadaných jedinců (130-145 IQ). Jedinců s IQ 145-

160 je v populaci 0, 13%. 

 

 

Obr. 4: Distribuce nadaných jedinců v populaci (LAZNIBATOVÁ, 2001) 

 

Je třeba znovu poznamenat, že vzhledem k širokému rozsahu nadání je 

určování výskytu nadaných jedinců v populaci podle IQ problematické. V roce 

1994 Rada Evropy vydala vyhlášení o podpoře nadaných, kde uvádí, že každé 

páté dítě v Evropě je nadané. To znamená, že nadaných je přibližně 20% 

populace (zahrnutá je i vysoká úroveň senzomotorických schopností 

[výtvarné, hudební, taneční, sportovní talenty]). 

Mnoho autorů uvádí (např. LAZNIBATOVÁ, 2001; FREEMAN 1998), že  kdyby 

všechny děti měly optimální podmínky ke svému rozvoji, dokázalo by až 30% 

z nich vyniknout v určité oblasti. Vyšší výskyt „neobjevených“ talentů je  s větší 

pravděpodobností v zemích s nedostatečnou péčí o nadané. 

 

3. OSOBNOST NADANÉHO DÍTĚTE 

 

Jak bylo řečeno výše, nadání je způsob bytí, ovlivňuje celou osobnost 

jedince, má za následek jinou formu prožívání (viz PIECHOWSKI in 

LAZNIBATOVÁ, 2001). Znalost  charakteristických rysů  vysoce nadaných dětí je 
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základem péče o ně. Tyto specifika jsou navzdory individuálním rozdílům 

zjištěna ve velkém množství výzkumů. Mohla bych je shrnout takto: 

o Intelektově nadané děti mají velký náskok v intelektové sféře oproti 

ostatním,  

o mají obrovské množství detailních poznatků z rozmanitých oblastí, 

o rychle poznají nejdůležitější fakta, jejich příčinu a vztahy, 

o většinou u nich platí, že raději pracují sami, 

o nudí se při běžných rutinních a velmi lehkých úkolech, 

o velmi častá je vysoká míra perfekcionismu,  

o z toho vyplývá, že jsou celkově kritičtí,  

o mají problém s autoritami – nejsou schopni nekritické akceptace 

autorit, 

o jsou velmi sebekritičtí,  

o často jsou v oblasti zájmu neobyčejně vytrvalí a houževnatí, 

o jsou tvořiví – vytvářejí si vlastní, efektivní a neotřelé cesty k cíli,   

o ke kterému postupují vlastním tempem,  

o z čehož vyplývá jejich  častá nekonformita.  

o Většinou jsou introverti,   

o jsou  vzrušivější, impulzivní, 

o jejich biochemické procesy probíhají rychleji, mají rychlejší 

metabolismus, 

o dalším častým znakem je zanícenost, aktivita, zvědavost, cílevědomost 

a silná motivace, 

o dále je typická velká míra vnímavosti, citlivosti,  

o jsou přemýšliví a introspektivní, 

o mají velký smysl pro humor.  

 Zdůrazňuje se, že neexistují jednotné postupy v péči o nadané vzhledem 

k různorodosti talentu a osobnosti jedince. Každé dítě má svá specifika a na ty 

je nutné brát ohled.  

Pokud dojde  k chybám v péči o nadané,  může  jejich odlišnost vystoupit 

do popředí a projevovat se jako negativní forma jednání (více viz kap. 3.6.1). 

Okolí je pak vnímá tak, že jsou:  

o jiné než průměrné děti, vždy vše vědí, 

o hyperaktivní až agresivní, 
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o dominantní, sebeprosazující se, 

o zvláštní, nepřizpůsobiví, 

o nekonformní a nerespektují autority, 

o uzavření, introvertní, zaměstnaní jen sami sebou,  necitliví, 

o vždy musí vědět pravdu, nejsou schopni jít „normální“ cestou jako 

ostatní, jsou nedisciplinovaní (WEBB,  in LAZNIBATOVÁ, 2001). 

      3. 1  Faktory vývoje  dětí 

 Základními faktory vývoje  dětí je dědičnost a prostředí. Jednotlivé vnější i 

vnitřní faktory mohou mít při vývoji tlumící nebo podpůrný vliv. Tyto faktory 

jsou znázorněny v obr. 5 (širší faktory) a obr. 6 (užší faktory). Faktory 

prostředí jsou pro vývoj jedince zcela zásadní, zejména rodinné prostředí, 

atmosféra v rodině (FREEMAN, 2000; LAZNIBATOVÁ, 2001, viz kap. 3.5.2). 

Interakce mezi individuálními dispozicemi a vlivem sociálního prostředí 

určují, které chování (jednání) a které motivy chování, resp. jednání se 

probudí a manifestují. Dispozice a její vývoj je vždycky dispozicí v daném 

prostředí (MÖNKS, YPENBURG, 2002) 

 

 

Obr. 5: Širší faktory ovlivňující osobnost dítěte (LAZNIBATOVÁ, 2001) 
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Obr. 6: Užší faktory ovlivňující osobnost dítěte (LAZNIBATOVÁ, 2001) 

 

3. 2 Specifické vývojové znaky nadaného dítěte 

Základním znakem osobnosti intelektově  nadaného dítěte je jistá 

nepravidelnost, nevyrovnanost vývoje. Typická je akcelerace v oblasti 

kognitivního vývoje. Dále se přidávají specifické  emocionální a sociální 

vlastnosti. Laznibatová (2001) ve své knize cituje tvrzení G. Lehwalda: 

„Kognitivní schopnosti se nevyvíjejí rovnoměrně, ale střídáním období 

bohatších na změny s fázemi klidnějšími. Vývoj nadaných dětí je tedy 

skokový, nepravidelný a to zejména v předškolním věku“. Odborníci mluví o 

tzv. vývojových disproporcích (viz tab. 2) – období zrychlení, vývojového 

náskoku, který se projevuje nadprůměrnými intelektovými schopnostmi a 

období zpomalení, čerpání sil na další akceleraci. 

Vývojový náskok u nadaných dětí nemusí trvat dlouho. Nejoptimálnější 

období pro rozvíjení schopností dítěte je od dvou do deseti let. Předškolní a 

první školní věk je tedy pro vývoj a celkovou úroveň nadání nejcitlivější a 

rozhodující. 
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VYSOKÁ ÚROVEŇ NIŽŠÍ ÚROVEŇ 

PSYCHICKÝ VÝVOJ TĚLESNÝ VÝVOJ  

INTELEKTOVÁ ÚROVEŇ NEVERBÁLNÍ SLOŽKA INTELEKTU 

VERBÁLNÍ SLOŽKA INTELEKTU NEVERBÁLNÍ SLOŽKA INTELEKTU 

ZRYCHLENÉ MYŠLENÍ A ŘEČ POMALÉ PSANÍ SLABÉ GRAFOMOTORICKÉ 

PROJEVY 

LOGICKÉ MYŠLENÍ, BRILANTNOST ÚVAH MECHANICKÉ MYŠLENÍ, ZÍSKÁVÁNÍ 

POZNATKŮ 

LOGICKÉ, PROBLÉMOVÉ UČENÍ KLASICKÉ, PAMĚŤOVÉ UČENÍ 

TVOŘIVOST, NOVÉ ORIGINÁLNÍ PRVKY 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

KLASICKÉ CHÁPÁNÍ A POUŽITÍ 

OVĚŘENÝCH VZORŮ A MODELŮ 

POTŘEBA NOVÝCH INFORMACÍ, POZNATKŮ DRŽENÍ SE PŘEDEPSANÉHO, OSNOVAMI 

URČENÉHO UČIVA 

ZÁJEM O ŘEŠENÍ KOMPLIKOVANÝCH, 

NEZNÁMÝCH ÚLOH 

UPŘEDNOSTNĚNÍ MECHANICKÝCH, 

JEDNOTVÁRNÝCH, LEHKÝCH ÚLOH 

Tab. 2: Možné disproporce  ve vývoji nadaných dětí (LAZNIBATOVÁ, 2001) 

 

3 . 3  Nadané dítě v raném věku 

Identifikace nadání  je velmi důležitá již v prvních letech života. U 

nadaných dětí od půl roku do dvou let lze velmi často pozorovat 

charakteristické znaky, jako živost až hyperaktivita, pohyblivost, čilost, 

zvědavost. Často se naučí dříve sedět, chodit, mluvit, než průměrné děti. Mají 

malou potřebu spánku,  vzhledem k jejich přirozené zvýšené aktivitě. Rády 

objevují (orientace v prostoru), rádi experimentují (manipulace s předměty, 

věcmi) a intenzivně reagují na nové podměty (LAZNIBATOVÁ, 1997, 2001; 

HARRISON, 2004).  

Již v devátém měsíci života nadané děti umí rozeznávat souvislosti (např. 

mezi vypínačem a lampou) a lze u nich pozorovat i  porozumění příčinným 

souvislostem (např. čepice se nosí, aby nebyla zima). Tuto schopnost mají děti 

normálně kolem třetího roku života. 
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Pochopení trvání objektu (např. matka existuje dále, i když není vidět) se u 

těchto dětí objevuje v druhé polovině prvního roku. Tento „náhled“ se vyvíjí 

běžně kolem 18. měsíce. 

V oblasti psychomotoriky lze pozorovat rovněž předstih. Nadané dítě ve 

dvou letech umí většinou obrátit list v knize palcem a ukazováčkem. Jemné 

motorické chování lze často vysledovat již od 9 měsíce věku (MÖNKS, 

YPENBURG, 2002) 

Významným znakem nadaných dětí v raném věku je časná, výrazná a 

plynulá řeč s bohatým slovníkem. Jejich pasivní slovní zásoba (schopnost 

slovům rozumět dříve, než se jimi vyjadřovat) má kolem jednoho roku života 

více než 100 slov. Z výzkumu Laznibatové (1997) vyplývá, že víc než 50% 

těchto dětí začalo s řečovými projevy před dovršením jednoho roku života. 

Z toho až u 20% dětí se řečové projevy objevily ve věku 8 až 10 měsíců. Další 

početnou skupinou (skoro 34%) tvořily děti, které začaly mluvit od jednoho do 

jeden a půl roku. Necelých 9% dětí začalo mluvit až po 18 měsících. 

Další charakteristikou nadaného dítěte je časné rozpoznávání písmen 

abecedy (kolem druhého roku). Mimořádně významným znakem, který 

pomáhá identifikovat nadprůměrné schopnosti nadaného dítěte v raném věku 

je schopnost rozeznat písmena z abecedy dříve, než jsou schopni je správně 

vyslovit.  

Nadané děti ve věku dvou let již umí velmi dobře mluvit, kladou náročné, 

logické otázky – období kladení otázek u nich přichází dříve, než je tomu tak  u 

průměrných dětí. Charakteristická je jejich neúnavnost, mají nevyčerpatelnou 

snahu získat co nejvíce informací a tyto informace dokáží velice rychle 

zpracovat na základě dobrého logického myšlení a vynikající paměti. Tato 

neúnavná zanícenost a houževnatost v oblasti zájmu je specifickým rysem 

nadaného dítěte napříč vývojovými stádii.  

 

3. 4  Nadané dítě v předškolním věku 

V literatuře se zdůrazňuje význam předškolního věku, protože v tomto 

období se jedinec naučí procentuelně více, než v jiných vývojových etapách. 

Jak bylo řečeno výše, čtení v raném věku je nejjednoznačnějším znakem 

nadání dítěte, protože nejvýznamněji koreluje s pozdějšími projevy nadání (v 

literatuře se uvádí korelace od 0,35 – 0,70) (LAZNIBATOVÁ, 1998, 2001; 
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HARRISON, 2004). Děti v předškolním věku již plynule čtou, nemají větší 

problémy ani s těžkými abstraktními pojmy. Pomalejší vývoj může nastat 

v psaní a kreslení, ale celkově se dá konstatovat, že i grafický projev často 

vykazuje v předškolním věku známky intelektové vyspělosti. Závisí však už 

více na individuálním vývoji jedince a směru akcelerace. Vyplývá z toho 

závažný problém: pomalejší vývoj v jedné oblasti i přes nadprůměrný vývoj 

v oblasti druhé je dost často příčinou  podcenění  nadání dítěte. U některých 

dětí je známkou mimořádného nadání místo (nebo kromě) předčasného čtení i 

výjimečné matematické schopnosti. Děti se dříve věnují počtům, správně 

pracují s čísly, dokážou vyřešit obtížné početní úlohy.  

Charakteristické znaky specifického vývoje nadaných dětí v předškolním 

věku by se daly shrnout takto: 

1. vysoká míra zvědavosti a samostatnosti, 

2. efektivní a rychlé chápání skrze strukturované dekódování, 

zejména při zajímavých, náročných úkolech, 

3. mimořádné výkony v pojmovém, abstraktním a analogickém 

myšlení, 

4. obzvlášť předčasné zájmy a intenzivní zaobírání se symboly 

(numerickými a verbálními) a abstraktními koncepcemi, 

klasifikací a tříděním činnosti, 

5. předčasné projevy reflexního myšlení, přenos do perspektivy 

nejen při prostorových úkolech, metakognice, 

6. vynikající paměť, 

7. obzvlášť výkonné a plynulé myšlení, nacházení originálních 

nápadů,  

8. vysoká schopnost koncentrace a mimořádné zaujetí,  

9. samostatné a bez pomoci zvládnuté čtení mezi 2 a 5 rokem, 

10.  časné a mimořádně propracované vyjadřování, plynulá řeč 

s použitím složitých slov, vývojový náskok v řečové oblasti, 

11. výrazná „vlastní vůle“ v smyslu schopnosti sebehodnocení a 

sebevědomí při činnosti a konání (LAZNIBATOVÁ, 2001). 

Jak již bylo uvedeno, tyto znaky se neprojevují u dětí stejně výrazně. Vývoj 

každého dítěte je individuální, pokračuje ale charakteristicky zrychleným 

tempem. 
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Charakteristika emocionálního a sociálního vývoje je poněkud obtížnější, 

jelikož  většina výzkumů se zaměřuje právě na kognitivní úroveň. Je běžné 

chápat intelekt a emoce jako dvě rozdílné věci. Opak je pravdou, intelekt a 

emocionální složka nemohou fungovat odděleně. Intelekt je ovlivněn 

emocemi, které jedinec prožívá.  

U talentovaných jedinců je specifická  silná emocionální vzrušivost, vysoká 

citlivost, velká sociální vnímavost, empatie (viz souhrn specifických rysů 

v kap. 3). Mnoho autorů počínaje L. M. Termanem tvrdí, že nadání koreluje 

s mnoha pozitivními znaky, např. se sociálními dovednostmi, přizpůsobením, 

(další autoři např. FREEMAN, 1998, 2001; KITANO, LEWIS, 2005 …) ale další 

studie na druhé straně tento pozitivní nález poněkud problematizují. Někteří 

autoři (např. EDMUNDS, EDMUNDS, 2005; LAZNIBATOVÁ, 2001) poukazují na 

skutečnost, že učitelé mají tendenci nadané děti s prokázaným hlubokým 

pochopením v emocionální a sociální oblasti  posuzovat jako méně schopné.4  

Tyto děti často nemají potřebu své  schopnosti přenášet do skutečného 

chování. Jejich citlivost tedy není nutně vyjádřena přímo ostatním. Důvodem 

může být obava z negativní zpětné vazby. Žijeme v kulturním prostředí, které 

nepřeje zvýšené emocionalitě, což tyto děti velmi rychle vycítí. Vysvětlením 

pak může být i vysoká úroveň soběstačnosti, kterou nadané děti mají, to 

znamená, že bez kolektivu jsou šťastnější po delší dobu, než jiné děti. K těm 

nejčastěji  zmiňovaným důvodům patří ale skutečnost, že nadané děti se raději 

stýkají s dětmi stejného mentálního věku, než stejného chronologického věku. 

Důležitý je tedy, nejen pro předškolní děti, kontakt s podobně vyvíjejícími se 

dětmi.  

Mnoho problémů a konfliktů nadaných dětí vzniká právě ve školce. Kromě 

problémů s kolektivem (kde mají často roli outsidera) se děti obvykle nudí, hry 

jim připadají dětské,  vyrušují při činnostech, které ostatní děti ještě zajímají. 

Časté jsou pak výbuchy vzteku ve školce nebo doma, psychosomatické obtíže, 
                                                 

4 Často se uvádí jedna studie na toto téma od Gordna, Thomase a Chesse (in LAZNIBATOVÁ, 
2001), v které byly učitelky v mateřské školce požádány, aby posoudily nadání dítěte podle 
jeho chování v kolektivu. Učitelky označily  nadané děti většinou nesprávně – podle 
otevřenosti, s kterou děti pozitivně a rychle reagují na nové věci a situace. Ukázalo se však, že 
většina dětí z této skupiny má inteligenci a tvořivost průměrnou. Naopak ve skupině 
uzavřených dětí byla většina nadaných dětí, které byly ale nesprávně označeny za průměrné. 
Otevřené děti byly tedy častěji nesprávně identifikované jako nadané a uzavřené děti jako 
průměrné. 
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atp. (viz kap. 3.5.1). Záleží však také na individuálních interakčních a 

komunikačních schopnostech dítěte, typu jeho nadání, celkovém 

temperamentu. 

3. 5  Nadané dítě ve školním věku 

 Praktická část této práce se zaměřuje právě na nadané děti ve školním 

věku. Proto bude tato kapitola rozebírat jejich specifické rysy podrobněji. 

Školní věk, zejména první školní věk je pro budoucí vývoj a projev nadání 

rozhodující. Důležitou roli zde hraje škola a její výchovně vzdělávací proces. 

V prvním stupni se utváří vztah dítěte ke škole, ke vzdělávání i budování 

sebedůvěry. Posilují se další potřebné osobnostní vlastnosti. Důsledky 

působení školní docházky se projevují v motivaci k dalšímu vzdělávání, 

sebedůvěře a vlastní aktivitě nebo naopak v odevzdanosti osudu, v rezignaci.  

 Podle Bettse a Neihartové (1988) existuje 6 základních typů nadaných dětí 

(autoři pouze naznačují, s jakými typy nadaných dětí je možné se ve škole 

nejčastěji setkat, nejsou to dané kategorie, pod které  by se jednotlivé děti 

měly zahrnovat): 

o Úspěšné nadané dítě  

Učitel toto dítě často správně identifikuje. Je to dítě, které se velmi 

dobře učí, má samé jedničky, dovede jednat s dospělými, je poslušné a 

nemá žádné problémy chování.  

o Vysoce tvořivé nadané dítě  

Takové dítě stále vymýšlí něco nového, experimentuje. Je pro něj 

obtížné přizpůsobit se pevnému školnímu systému. Opravuje dospělé, 

chce měnit školní pravidla, špatně se ovládá. Chování takových dětí 

bývá velmi konfliktní.  

o Nadané dítě maskující své schopnosti  

Takové dítě obvykle schovává, maskuje své skutečné, často 

nadprůměrné schopnosti jen proto, aby bylo přijato ostatními 

spolužáky. Obecně platí, že tyto děti mívají velmi nízké sebevědomí i 

sebehodnocení a často jsou velmi frustrovány. Tento typ se často týká 

nadaných dívek, zejména na počátku střední školy.  
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o „ Ztroskotalé, odpadlé“ nadané dítě  

Dítě tohoto typu stojí často v opozici, proti všem a všemu. Protestuje 

proti dospělým, rodičům i učitelům, kamarádům, sourozencům, proti 

celé společnosti. Je stále nespokojeno a dává to najevo. Také ono má 

snížené sebevědomí, a zároveň má pocit, že mu nikdo nerozumí. Buď 

vyrušuje nebo zcela již rezignovalo, ztratilo motivaci a odmítá 

jakoukoliv školní činnosti. Nedělá školní úkoly a nepřipravuje se. Jeho 

školní výkony bývají velmi nevyrovnané, hodnocení průměrné až 

podprůměrné.  

o Nadané dítě s určitou vývojovou poruchou (nejčastěji se specifickou 

vývojovou  poruchou učení.)  

Tyto děti bývají velmi nadané, ale jejich školní výsledky tomu zdaleka 

neodpovídají. Jejich školní zadání bývají často nedokončena, nejsou 

schopny pracovat pod časovým tlakem a bojí se jakéhokoliv selhání. 

Většinou jsou hodnoceny jako žáci s průměrnými schopnostmi.  

o Autonomní nadané dítě  

Toto dítě bývá velmi nezávislé, vystačí si samo se sebou. Je schopno 

riskovat, má velmi pozitivní sebehodnocení a využívá školní vzdělávací 

systém tak, aby z něj sám měl co nejvíc užitku  

3. 5. 1  Kognitivní charakteristiky nadaného dítěte ve školním věku 
 

Když talentované dítě poprvé projde branami školy, už umí číst, psát a 

počítat. Je připravené na příjímání velkého množství poznatků a informací, 

má obrovskou motivaci poznávat všechno nové, učit se. Je velmi důležité 

takové dítě rozpoznat a pracovat s ním jinak, než s ostatními dětmi – pro 

specifický přístup je řada objektivních důvodů, které budou dále  rozebírány.  

 Jejich specifické poznávací rysy se mohou shrnout takto:  

o Náskok proti ostatním, 

o vlastní učební tempo5, 

o výrazná, propracovaná řeč, 

                                                 
5 Učební tempo nadaných dětí je typické svou rychlostí. Velmi ojediněle pracují ve skupinkách, častěji 
si určují vlastní tempo a vlastní, často vysoké cíle. Činnost neopouští, dokud cíle nedosáhnou. Z toho 
vyplývá, že nadanému dítěti se svým individuálním tempem často nevyhovuje  45 minutová hodina.  
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o bystrost při pozorování, 

o výjimečná paměť, 

o schopnost vhledu do podstaty problému,  

o schopnost zobecňování, používání metafor, 

o schopnost vidět a chápat zákonitosti, vhled do vztahu příčina – 

důsledek, 

o tendence k strukturování problému, 

o dobré analyticko-syntetické a logicko-algoritmické myšlení, 

o kreativní myšlení, 

o schopnost najít více cest k řešení problému, 

o neúnavnost při vyhledávání informací, 

o správné zevšeobecňování, 

o schopnost kritického a sebekritického myšlení, 

o samostatnost, 

o perfekcionismus. 

 Opět je nutné poznamenat, že nadané děti z hlediska kognitivních 

schopností netvoří homogenní skupinu. Mohou zde existovat i značné rozdíly, 

jak kvantitativní, tak kvalitativní a mohou se projevovat ve více oblastech. 

Navíc, tyto charakteristiky jsou  vývojové, tzn. u některých nadaných dětí se 

mohou projevit dříve, u jiných až v pozdějších stádiích vývoje. Nakonec je 

potřeba si uvědomit, že tyto charakteristiky je možné pozorovat jen 

v situacích, kdy je dítě zapojeno do činnosti, která ho baví a kdy může 

dokonale prokázat své schopnosti.  

 Laznibatová (2001) uvádí  šest oblastí, v kterých se mimořádné intelektové 

schopnosti projevují:  

1. Vynikající paměť a její rozsáhlá kapacita 

 Nadané děti mají velkou schopnost zapamatovat si množství informací a 

dat, kterým byly vystaveny jen jednou. Bez problémů si je pak podle potřeby 

vybavují. Jde zejména o paměť logickou - zrakovou i sluchovou. Z toho 

vyplývá, že nepotřebují tolik opakování učiva jako ostatní děti. Potřebují 

neustále poskytovat nové, náročné a podnětné informace. Není tedy vhodné 

s nimi pracovat pouze na základě běžné školní osnovy. 
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2.  Akcelerované tempo myšlenkových procesů 

 Již zmiňované rychlé tempo v intelektové oblasti. Schopnost rychle chápat, 

myslet, analyzovat, syntetizovat, dekódovat, objevit podstatu a řešit problém. 

Děti s akcelerovaným tempem v kognitivní oblasti potřebují ve škole 

odpovídající tempo, bez ohledu na vrstevníky. Výrazné problémy může 

způsobit pomalé tempo, přizpůsobené většině žákům ve třídě. Způsobuje 

nudu, odvrácení se od školy i vážnější problémy (viz kap. 3. 5).  

3. Flexibilita a originalita myšlení 

 Jde o tvořivé myšlení, o schopnost vytvářet originální myšlenky.  Myšlení 

nadaného dítěte je obvykle přesné, organizované, ale nikoliv rigidní. Vynikají 

v rychlosti vnímání, asociování rozmanitých podnětů. Specifická je jejich 

mimořádná schopnost vnímat a přejímat alternativní způsoby řešení a ihned 

je uplatnit v nových situacích.  U některých dětí se tato schopnost projevuje 

jen v určité oblasti (třeba slovní nebo matematické) u jiných ji můžeme 

pozorovat v řadě oblastí. 

 Potenciál originálního myšlení, které umožňuje vidět neobvyklé věci, 

vztahy, schopnost slučovat různé myšlenky různými a neobyčejnými způsoby 

je potřeba podporovat a rozvíjet, a to i ve škole. Pokud nadaní nemají dostatek 

příležitostí rozvíjet tvořivé myšlení u úkolů, které by pro ně byly podnětné, 

přestávají často ve škole pracovat úplně. 

4. Efektivní proces zpracování informací 

 Nadané děti jsou celkově citlivější k důležitým a podstatným informacím. 

Kódují, kombinují a porovnávají informace efektivněji, vidí ty významné i  

méně významné. Jsou přesnější a dělají méně chyb, než jejich vrstevníci. 

5. Strategický a kvalitní postup při řešení problémů 

 Nadaní mají vyspělejší strategické přístupy k řešení problémů. Úroveň 

strategií je srovnatelná se strategiemi, které mají pouze starší děti. Jsou 

schopné rychle rozpoznat  podstatu problému a najít mnoho cest, jak problém 

vyřešit (tuto tezi podporují výsledky mého výzkumu, viz praktická část). 

Specifická je rychlost rozumových operací – často nepotřebují žádné pomůcky, 

úkoly řeší „z hlavy“. Ve škole jim nevyhovují rutinní a jednoduché úlohy, 

upřednostňují komplexnější a náročné, na kterých by pracovali vlastním 

tempem. 
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6. Komplexnost myšlení a schopnost hodnocení 

 Nadané děti umí integrovat myšlenky do systémů, umí diferencovat 

základní prvky. Dokáží pracovat s abstraktními úrovněmi, s více alternativami 

a umí předpovědět konečný výsledek své činnosti. Mají potřebu vytvářet 

pojmy a pojmové rámce při získávání informací, i systém, do kterého je 

uspořádávají. Schopnost hodnocení při získávání nových poznatků, stejně tak 

hodnocení vlastních činností, je základní vlastností nadaných. Od ní se odvíjí 

vytváření názorů na věci, na lidi. Také upevňuje  schopnost dělat samostatné 

rozhodnutí, vytyčovat si cíle a různými způsoby nahlížet na řešení problémů a 

situací (PREUSS, DUBOFF, 2004). 

Pokud jsou tyto charakteristiky podněcovány, dochází k neobyčejně 

rychlému vývoji poznávacích schopností. V případě, že je přirozený vývoj 

tlumen a nerozvíjen, může  motivace k učení zcela zaniknout (viz kap. 3. 5. 1).  

3. 5. 2  Emocionální  charakteristiky nadaného dítěte ve školním věku 

Období školního věku, zejm. mladšího školního věku je dobou rozhodující. 

Emoční kompetence jsou, na rozdíl od pozdějších období, snadno 

formovatelné. Děti se dostávají do širšího sociálního prostředí. Může se 

významně zesílit pozitivní základ z rodiny nebo může být částečně 

kompenzován dosavadní nedostatečný rozvoj sociálně-emočních kompetencí, 

protože širší sociální pole přináší dítěti jiné modely, jinou podporu, jiné 

inspirace a jiné výzvy (STUCHLÍKOVÁ, 2005). Děti si v tomto věku vytváří 

repertoár způsobů, jak se s případnými emočními problémy vyrovnávat, jak je 

zvládnout. 

Jak již bylo uvedeno výše, emoce jsou s kognitivními procesy propojeny 

velmi těsně, neoddělitelně a v každém okamžiku. Jsou svázány s hodnotícím 

nástrojem, který jedinec užívá pro rychlou orientaci ve svém prostředí. Nejde 

pouze o reflexi stávajícího stavu, ale i o hodnocení vztažené k budoucnosti. 

Ovlivňují chování a proces (jak) i obsah (co) sociálního uvažování. 

Hierarchizují uvažování tím, že zaměřují pozornost na důležité informace. 

Změny v emočním rozpoložení umožňují změnu osobní perspektivy 

z optimistické na pesimistickou, aby zhodnocení situace proběhlo z více 

hledisek. Emoce jsou také svázány s cíli člověka.  
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Pozitivní emoce posilují zlepšené chápání komplexních situací, rozšiřují 

rozsah pozornosti a rozsah asociací, poskytují asociativní struktury paměti, 

zvyšují kreativitu a posilují paralelní holistické zpracovávání informací 

umožňující vidět souvislosti (STUCHLÍKOVÁ, 2002). 

U nadaných dětí se typicky akcelerovaný vývoj v kognitivní oblasti pojí se 

specifickým prožíváním – zvýšenou intenzitou citů, emocí a imaginace, které 

se kvalitativně liší od normy. Tato „jinakost“ může být také zdrojem 

specifických problémů nadaných.  

Z mnoha studií je patrné, že vysoká intelektová úroveň silně koreluje 

s vysokou  intenzitou emocionálního prožívání (např. DABROWSKI, 

PIERCHOWSKI, 1977; EDMUNDS, EDMUNDS, 2005). Vědci zdůrazňují, že  

motivace k poznávání je emocionální, nikoliv intelektová. Vysoká intenzita 

prožívání vytváří příležitosti k vyššímu vývoji.  

Vysoká senzitivita znamená mj. zvýšenou schopnost  být si dobře vědom 

postoje a pocitů druhých i svých, z toho vyplývá, že také může znamenat 

schopnost:  

o velmi intenzivně vnímat věci a jevy, které jiní přehlížejí nebo je 

vůbec neregistrují, 

o silněji prožívat vnitřní i vnější vztahy jiných vůči sobě, 

o pociťovat svojí odlišnost jiným chápáním věcí a neschopností 

splynout s kolektivem (MAZÁČOVÁ, 1999). 

Z toho plyne, že hypersenzitivita, resp. zranitelnost je  dvojsečnou zbraní. 

Je katalyzátorem nadání, ale díky ní také  nadaní mohou prožívat více 

stresových situací, než ostatní děti. Jak již bylo zmíněno výše, hluboké 

porozumění, citlivost, empatii většinou nepřenáší do skutečných vztahů,  

zejm. ve škole (viz kap. 3. 3) a mají pro to mnoho důvodů. Jedním z nich  je 

obava z negativní zpětné vazby (zvláště u chlapců). Kritickým obdobím pro 

strach z negativní zpětné vazby je právě školní věk. Samo nadání částečně 

izoluje dítě od vrstevníků a společně se zmiňovanou vysokou emocionální 

intenzitou prožívání může způsobovat opravdu vážné problémy. Děti navenek 

mohou působit vyrovnaně, ale ve skutečnosti trpí stresy, osamělostí.  

Stresy obvykle způsobují nesprávné výchovné postupy rodičů a pedagogů,   

zdůrazňování disciplíny, nerealistické očekávání, negativní zpětná vazba u 

učitele a spolužáků. Následkem stresů se dětem může  zkreslit sebehodnocení 
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– což vyvolává další negativní reakce. Velké procento nadaných dětí z tohoto 

důvodu dosáhne menších úspěchů a nižších výkonů, než by svým intelektovým 

potenciálem dosáhnout mohlo. V poslední rocích výzkumu nadaných se tedy 

doporučuje – pokud mají děti těžit ze své senzitivity, která pohání jejich 

intelektové výkony – aby se vědci, učitelé a rodiče spíše než na talent   zaměřili 

na celkový rozvoj jejich osobnosti, podporu kladného sebehodnocení (viz 

FREEMAN, 2000; EDMUNDS, EDMUNDS, 2005). Vysoce nadané děti potřebují 

speciální podporu a péči, vedle odpovídající intelektové stimulace je tedy 

nadmíru důležité vytvářet emočně podpůrné prostředí. 

Zahraniční výzkumy nicméně nenalezly u talentovaných dětí (často již 

zařazených do speciálních edukačních programů pro nadané  nebo 

navštěvující školy jejichž kurikula jsou založena na přístupu zaměřeném na 

dítě [viz FREEMAN, 2000]) hodnotný důkaz, že by nadané děti měly mít více 

emočních problémů, než děti z běžné populace. Většina studií naopak 

naznačuje, že vysoká  inteligence působí jako ochranný faktor u dětí v riziku, 

koreluje s psychologickým přizpůsobením, školními úspěchy, sebevědomím, 

sebehodnocením6. Výzkum Freemanové (2000b),  který zkoumal nadané děti 

z  britských škol  ukázal, že nadané děti nemívají emocionální problémy a 

výsledky ukázaly, že mohou být i emocionálně silnější, s vyšší výkonností, 

vyšší motivací a elánem (viz také NEIHART, 1999; KITANO, LEWIS, 2005; viz 

další korelace také kap. 3. 5.2; pro porovnání viz výzkum míry naděje u 

nadaných v praktické části).  

Zahraniční i naše studie se shodují na tom, že nadané děti nejsou 

úzkostnější než ostatní děti, dokonce se v některých výzkumech prokázala 

anxiozita (jako charakterový rys, i jako momentální stav) nižší, než u kontrolní 

skupiny (LAZNIBATOVÁ, 1998, LAZNIBATOVÁ A MAČIŠÁKOVÁ, 2000). 

Řadu problémů často způsobuje impulzivita, což je jeden ze specifických 

rysů nadaných dětí, který souvisí s vysokou intenzitou emocionálního 

prožívání. Při nevhodném způsobu výchovného působení rodičů a pedagogů 

může přerůst v neadekvátní až agresivní formy chování. Laznibatová (2001) 

uvádí, jak učitelé tradičních základních škol na Slovensku vnímají nadané děti 
                                                 
6 Jednu z mála studií, která naznačuje zvýšený výskyt emocionálních problémů u nadaných, 
zmiňuje Freemanová (2000). Jde o  longitudinální studii Grosse a kol., která zkoumala 
australské děti nad 160IQ a zjistila, že  vysoká inteligence se pojí s vyšším výskytem 
emocionálních problémů v případě, že  jsou tyto děti zařazeny do třídy vrstevníků 
s průměrnými schopnostmi, tj. s odlišným mentálním věkem.  
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v porovnání s kontrolní skupinou. Podle nich jsou více stažené do sebe, méně 

aktivní, nedůsledné, stěžující si, nepřátelské, náladové, provokující, agresivní, 

hyperaktivní. 

3. 5. 3  Sociální charakteristiky nadaného dítěte ve školním věku 

Nadprůměrná inteligence a vysoká emocionální intenzita prožívání 

nadaného dítěte ovlivňuje i sociální oblast, která může být – stejně jako oblast 

emocionální – zdrojem  specifických problémů. Mnoha výzkumy je sice 

zjištěna pozitivní korelace ve vztahu inteligence a sociální znalosti, ale tak jako 

v emocionální oblasti,  tyto znalosti se nemusí projevit ve skutečném sociálním 

jednání (viz kap. 3. 4. 2; také EDMUNDS, EDMUNDS, 2005).   

U vysoce nadaných dětí jsou vzhledem na specifické rysy osobnosti často 

zjištěny problémy s přizpůsobením. Faktory, které tyto problémy mohou 

způsobovat, jsou různé. Může jít o perfekcionismus, nonkonformismus, 

idealismus (FREEMAN, 2000; KITANO, 1990), vývojová asynchronie (PFEIFFER, 

STOCKING, 2000), nerealistické cíle a očekávání (FREEMAN, 1998; KITANO, 

LEWIS,  2005), také schopnosti divergentního myšlení, zvýšená dráždivost, 

vnímavost (EDMUNDS A EDMUNDS, 2005; LAZNIBATOVÁ, 2001) 

Velmi důležitým faktorem, který významně ovlivňuje sociální vývoj, je 

rodina. Celková soudržnost a emocionální podpora rodiny působí na zlepšení 

schopností přizpůsobení nadaného dítěte, na jeho sebevědomí, 

sebehodnocení.  

 Sociální problémy nadaných dětí velmi často způsobuje a prohlubuje 

nevhodné výchovné působení ve škole. Nadané děti vnímají svou odlišnost a to 

často způsobuje jejich osamělost a izolaci zejména ve skupinách dětí stejného 

chronologického, ale odlišného mentálního věku.  V běžné škole tedy velmi 

často nemají přátele (viz praktická část této práce: Jak se daří nadaným dětem 

v běžné škole). Rovnocenné partnery mají často mezi věkově staršími dětmi 

nebo je nachází mezi dospělými osobami (často rodiči), s kterými si potřebují 

vyměňovat názory, diskutovat, kteří jsou pro ně i jistou emocionální oporou 

(LAZNIBATOVÁ, 2001). 

Existuje způsob, jak se vyhnout možné osamělosti a izolaci ve třídě (tato 

strategie je častá zejm. u děvčat). Dítě pak řeší dilema, kterým je konformita 

vs. individualismus. Pokud  bude chtít dokonale využít své schopnosti a bude 
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se učit způsobem a tempem, které mu vyhovuje, pak bude velmi 

pravděpodobně nekonformní student, který může být vyčleněn z kolektivu. 

Když se ale bude chtít přizpůsobit nárokům, kladeným na průměrného žáka, 

pak se bude nudit, bude sám se sebou nespokojený a bude negativně 

ovlivňovat svůj další vývoj, bude ale součástí kolektivu, což může být velmi 

závažný argument. Mnozí nadaní studenti tak své schopnosti zastírají, aby 

nemuseli čelit osamělosti a sociální izolaci. Často se pak z nich stávají tzv. 

„underachievers“ studenti, u nichž je patrná diskrepance mezi možnostmi, 

schopnostmi a podávaným výkonem. 

Mnoho sociometrických informací o nadaných dětech přinesl výzkum 

Laznibatové a  Macišákové (2000), který zkoumal jejich vztahy ve Škole pro 

mimořádně nadané v Bratislavě. Na rozdíl od vztahů v běžné třídě, ve které se 

obyčejně vyskytují jeden nebo dva „vůdci“, pro nadané děti jsou obvyklé 

dyadické vztahy, výjimečně vznikají přátelství o třech nebo čtyřech dětech 

navzájem a tato tendence roste s vyšším věkem školáka. Sociální vztahy jsou 

proto velmi specifické, protože zvláště období puberty je pro děti z běžné 

populace charakteristické vytváření početných vztahů s vrstevníky. Na základě 

metody sociogramů se tedy projevily specifické charakteristiky nadaných dětí 

jako je individualismus, introverze, nižší počet sociálních kontaktů s jinými 

dětmi, a to i s dětmi stejného mentálního věku. Tento výzkum však celkově 

zhoršené sociální vztahy a úroveň sociální akceptace neprokázal. Průměrné 

hodnoty nadaných dětí byly vyšší ve škále potřeby důvěry, porozumění, ve 

škále potřeby bezpečí a seberealizace a škále akceptace vzorů chování, 

kontinuity rodiny a školy. Ve škále, která měří pozitivní hodnocení sociálního 

prostředí se zaznamenalo mírné zvýšení hodnot průměrné skupiny. Celkově 

výzkum zjistil pozitivní rozdíly v prospěch nadaných dětí. Děti ve třídě se 

specifickým výchovně vzdělávacím přístupem měly vyšší pocit bezpečí, důvěry, 

seberealizace a lépe se začleňovaly do struktury třídy. To znamená, že považují 

třídu za prostředí, kde mají psychologický a sociální komfort, jistotu a bezpečí. 

Tuto tezi podporuje výzkum Naihartové (1999), která zjistila v porovnání 

s kontrolní skupinou stejné nebo lepší přizpůsobení vysoce nadaných dětí, 

které jsou ve speciálních programech pro talentované. 

Běžná školní osnova, přizpůsobená průměrným žákům, nadaným dětem 

nevyhovuje. Nutí je k závislosti na neflexibilních instrukcích, které se zadávají 
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všem dětem stejně, bez ohledu na to, zda se jedná o schopnějšího, či méně 

schopného žáka. Nevyužitá a potlačovaná kapacita a zvýšená vitalita se pak 

může obracet jiným směrem. Výsledkem jsou pak projevy problémového, 

nepřizpůsobivého chování ve škole, což většinou není charakteristickým 

rysem, ale důsledkem nesprávného přístupu k nadaným.  

Na závěr je potřeba zmínit i význam „socializace“ nadaných. Tyto děti mají 

zpočátku velmi často vysoké sociální očekávání, vysoké ideály a představy, a 

při konfrontaci s realitou mohou nastat určité problémy. Je třeba je připravit 

na různé situace, které mohou nastat v budoucím osobním a profesním životě. 

Naučit je rozlišovat mezi tím, jak by věci měly být a jak je tomu ve skutečnosti, 

naučit dítě neposuzovat realitu podle sebe, poznat znaky nefér jednání apod. 

(VONDRÁKOVÁ, 2002).  

3. 6   Nadání jako rizikový i ochranný faktor 

V posledních letech výzkumu se stále častěji diskutuje o ochranných a 

rizikových faktorech nadání. Z jakého důvodu dvě děti se stejným potenciálem 

mohou dosáhnout velmi rozdílných výsledků? Co nadaným, které úspěšně 

dosahují svých cílů dodává sílu? Z jakého důvodu někteří nadaní nenaplňují 

svůj potenciál? Tyto otázky vedly vědce k řadě výzkumů týkajících se faktorů, 

které celkový rozvoj osobnosti znesnadňují  a  naopak faktorů, které  pomáhají 

jedinci  najít a využít cest k pozitivním výsledkům a  vedou k celkové psychické 

pohodě, odolnosti, nezdolnosti. 

3. 6. 1  Rizikové faktory nadání 

Rizikové faktory jsou ty biologické, psychologické, kognitivní a vývojové 

faktory, které zabraňují normálnímu rozvoji a způsobují větší zranitelnost 

jedince při střetu s životními těžkostmi.  

 Vzhledem k odlišnému vývoji a z toho vyplývajících specifických potřeb 

vyžaduje populace nadaných specifickou péči. Pokud se jim tato péče 

nedostává, mohou se objevit problémy –   negativní psychické jevy, které 

ovlivňují kvalitu života a prožívání nadaných, i akademický úspěch. 

 Specifické problémy nadaných způsobuje často nereálné očekávání učitelů 

a zejména rodičů. Představují si úroveň výjimečnosti, která převyšuje 

skutečnou úroveň dítěte nebo mají o nadání jako takovém mylné představy. 
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Často předpokládají, že pokud je dítě nadané,  mělo by výborně prospívat ve 

všech oblastech a neustále. Ve skutečnosti nikdo nemůže podávat vysoké 

výkony bez přestání, a to hlavně proto, že schopnosti dítěte se mohou vyvíjet 

v různém tempu. Např. děti, které mají vysoké schopnosti ve verbální oblasti, 

mohou být pozadu v motorice (viz kap. 3. 1). Tento silný tlak ze strany 

dospělých je závažným rizikovým faktorem a může způsobovat různé 

problémy, jako vzdor, pasivní agresivita, deprese, bezmocnost, 

„underachievement“, závislost na drogách a alkoholu (GARDYNIK, MCDONALD, 

2005).  

 Dalším rizikovým faktorem může být hyperprotektivita rodičů, nadměrná 

angažovanost v životě dítěte, která jim ubírá svobodu, možnost samostatného 

rozhodování. Tento druh nepřiměřeného tlaku způsobuje u nadaných dětí 

nejčastěji rebelii, také úzkost, depresi,  poruchy příjmu potravy. 

 Dále mohou nadaní trpět díky zjednodušeným představám, stereotypům 

v oblasti pojmu „nadání“.  Z předsudků plynou očekávání, že nadané dítě by 

mělo mít emocionální problémy nebo „je příliš chytré na to, aby vyhledávalo 

kamarádství s normálními dětmi“. Děti tato očekávání učitelů a zejm. rodičů 

vycítí a může se stát, že se začnou podle těchto představ řídit (FREEMAN, 1998).  

 V literatuře se velmi často zmiňuje rizikový faktor týkající se 

neadekvátního přístupu pedagogů na základě nedostatečných informacích o 

skutečném vývoji nadaných.  I když nadané dítě identifikují, mohou být jejich 

názory a závěry  ovlivněny mnoha mýty,  např.: 

o Vše zvládnou i bez pomoci druhých, nepotřebují příležitosti, speciální 

péči, 

o jsou  od přírody samotáři, kteří si vystačí, nepotřebují nikoho, 

o vždy umí své schopnosti bez problémů ukázat a projevit, 

o musí být přísněji hodnocení než druzí, 

o musí být odpovědnější i za druhé, 

o dostali „to“ vše bez námahy, zadarmo, 

o jsou  děti štěstěny, vše jim jde lehce, daří se jim, apod. (LAZNIBATOVÁ, 

2001). 

 V důsledku neznalosti charakteristických rysů nadaného dítěte, nesprávné 

identifikace a péče se mohou objevit a prohlubovat specifické problémy, které 

se dají diagnostikovat jako psychologické (odmítání učení, negativní postoj 
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k učitelovi, spolužákům, škole), psychické (strach, anxiózní stavy, agresivita) a 

psychosomatické (bolesti hlavy, žaludku, nechutenství, zvracení). 

 Např. poznávací potřeby nadaných dětí jsou tak silné, že mohou, při 

neodhalení skutečných příčin „neobvyklého“ chování, působit velmi rušivě, 

mohou být zaměněny s poruchou chování a mohou vést ke vzniku řady 

sociálních a emocionálních problémů. Přední americký psycholog, J. Webb 

(1993), který se dlouhodobě zabývá problematikou vzniku těchto problémů u 

nadané dětské populace, ukazuje, jak mohou být typické poznávací 

charakteristiky nadaných dětí spojeny se školními problémy (viz tab. 3).  

 

MOŽNÉ PROBLÉMY ASOCIOVANÉ S CHARAKTERISTICKÝMI POZITIVNÍMI 

VLASTNOSTMI NADANÝCH 

 

POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY  MOŽNÉ PROBLÉMY  

Rychle získávají a uchovávají si nabyté 

informace.  

Netrpěliví, když jsou ostatní pomalí, 

nemají rádi rutinu a dril, odmítají 

neustále drilovat základní dovednosti.  

Intelektová zvídavost, vnitřní motivace, 

hledání významu.  

Pokládají nekonečné otázky, silná vůle, 

odmítají direktivnost, stejné očekávají 

od ostatních  

Schopnost zobecňování, abstrakce, syntézy, 

rádi řeší problémy a mají v oblibě další 

intelektové aktivity.  

Odmítají detaily, dril, vystupují proti 

vyučovacím procedurám.  

Dovedou vidět vztah příčina - důsledek.  Mají problémy smířit se se vším 

nelogickým - jako jsou pocity, tradice 

nebo důvody, které se mají brát jako 

osudové.  

Mají rádi pravdu, spravedlnost, „fair play“.  Mají problémy být praktičtí, zabývají se 

humanitárními otázkami.  

Rádi organizují lidi a věci do struktury a 

řádu, systematizují.  

Konstruují komplikovaná pravidla nebo 

systémy, tím se mohou jevit jako příliš 

dominující a ovlivňující.  
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Široký slovník, jednoduché verbální 

vyjadřování, rozsáhlé informace v různých 

oblastech.  

Mohou používat slova k tomu, aby se 

vyhnuli určitým situacím, často se nudí 

ve škole a s vrstevníky, ostatní je vidí 

jako „všeznalce“.  

Myslí kriticky, mají vysoké cíle, jsou 

sebekritičtí a hodnotí ostatní.  

Kritičtí a netolerantní k ostatním, 

mohou být depresivní, perfekcionisté.  

Vynikající pozorovatelé, chtějí poznat vše 

neobvyklé, jsou otevřeni novým 

zkušenostem.  

Příliš intenzivní zaměření, občasná 

lehkověrnost.  

Kreativní, tvořiví, mají rádi nové způsoby, 

jak je možné věci dělat.  

Mohou narušovat plány a odmítat to, co 

je už známé, ostatní je vidí jako odlišné.  

Intenzivní koncentrace, schopnost dlouho 

se koncentrovat v oblastech svého zájmu, 

chování orientované na cíl, vytrvalost.  

Nesnáší vyrušování, odmítají vykonávat 

všechny povinnosti a kontakt s lidmi v 

době, kdy jsou ponořeni do svých zájmů. 

Senzitivita, empatie, touha být druhými 

akceptován.  

Citlivost ke kritice ostatních nebo k 

odmítání kamarády, očekává, že ostatní 

uznávají podobné hodnoty, potřeba 

úspěchu a uznání, mohou se cítit být 

odcizeni a „jiní“.  

Velká energie, dychtivost, období 

intenzivního úsilí.  

Frustrace z nečinnosti, dychtivost může 

ostatní rušit, potřeba neustálé 

stimulace, mohou se jevit jako 

hyperaktivní.  

Nezávislost, preferují samostatnou práci, 

důvěřují sami sobě.  

Mohou odmítat podněty rodičů nebo 

kamarádů, nekonformní, nekonvenční.  

Různé zájmy a schopnosti, těkavost.  Mohou se jevit jako neorganizovaní, 

frustrovaní nedostatkem času.  

Silný smysl pro humor.  Vidí absurdity některých situací, jejich 

humoru nemusí vrstevníci porozumět, 

mohou se stát „třídním klaunem“, aby 

tak získali pozornost ostatních.  

Tab. 3 .Možné problémy asociované s charakteristickými pozitivními 

vlastnostmi nadaných (Webb, 1993)  
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Neodhalení, nesprávná identifikace nebo bagatelizace nadání je velmi 

závažným rizikovým faktorem. Krátkodobě vede k postupnému snížení zájmu 

o školní povinnosti, radosti z učení, také kvality školní práce. Dále bývají 

zjištěny poruchy koncentrace, zanedbávání školy, snížení sebekontroly7. 

Dlouhodobější neadekvátní péče vede k ztrátě zájmu o dění ve škole, dítě 

uniká z reality denním sněním. Odmítá podávat jakékoliv výkony ve škole, 

může projevovat namyšlenost, tvrdohlavost. Dále roste vzdor a agresivita. 

Tato situace provokuje dítě k projevům různého rizikového chování, např. k 

záškoláctví. Po více letech nevhodného působení školy může dojít k mnoha 

velmi vážným problémům, které byly zjištěny na základě dlouhodobého 

výzkumu nadaných v ČR i v zahraničí: 

o deficit ve výkonnosti, nedostatečný výkon v mnohých oblastech, 

o snížení iniciativy, nedostatečné pracovní nasazení, 

o upevnění nesprávných postojů (bázlivost, sklíčenost, neschopnost 

pracovat, spolupracovat), 

o problémy v sociální a v emocionální komunikaci, 

o zvýšené tajnůstkářství, individualismus, 

o anxiózní stavy, agresivita, 

o snížené sebehodnocení8. 

 Mohou nastat i mimořádně závažné problémy, jako je exogenní deprese. 

Díky těmto problémům se talent projeví pod svůj potenciál 

(„underachievement“) nebo může úplně zaniknout (viz WEBB, 1993; 

LAZNIBATOVÁ, 2001; EDMUNDS, EDMUNDS, 2005). Mohou se objevit i 

sebevražedné sklony (viz FARREL, 1989). 

 Na závěr je třeba poznamenat, že objevit a rozvinout talent může být 

obtížné, zejména když je nadané dítě nějakým způsobem handicapované. 

Může se to podařit i přes velké bariéry  pouze pokud existuje v okolí dítěte 

blízká osoba, která  je zdrojem emoční podpory a jistoty a je  zároveň 

                                                 
7 Charakteristickým rysem nadaných dětí je vysoká aktivita. Pokud se dítě neidentifikuje jako 
nadané nebo pokud nejsou známy charakteristické rysy jeho osobnosti  a  dojde k následným 
chybám  v péči,  mohou některé jejich rysy vystoupit do popředí a projevovat se jako negativní 
formy jednání (viz kap. 3). Proto dochází často k nesprávným diagnózám, nejčastěji je pak 
dítěti přisuzován syndrom hyperaktivity, ADHD (HARTNETT, NELSON, RINN, 2004). 
8 Výsledky výzkumů u vysoce nadaných žáků jasně prokázaly, že pozitivní sebehodnocení je 
pohonná síla při uskutečňování vysokého nadání.Pojetí sebe sama u jedince nadaného, ale 
selhávajícího ve výkonu  vlivem školy negativní. Vše, co má něco společného se školou se pak 
jeví jako nepřekonatelná překážka. Negativně je pak hodnoceno vše – styl výuky, učitel, 
spolužáci, systém hodnocení (MÖNKS, YPENBURG, 2002) 
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dostatečně odolná a vytrvalá, aby překonala překážky, na které při svých 

netradičních požadavcích na vyváření podmínek pro respektování specifických 

vzdělávacích potřeb takového dítěte naráží (VONDRÁKOVÁ, 2004).  

3. 6. 2   Ochranné faktory nadání 

Nadané děti jsou navzdory své výjimečnosti v intelektuální,  emocionální a 

sociální sféře velmi zranitelné a pro jejich vývoj je nutná existence silných 

ochranných faktorů z vnějšího prostředí. 

Vývoj dítěte, jeho názory a cíle jsou ovlivněny životním stylem rodiny, 

ve které vyrůstalo. Neexistuje jeden ideální vzor rodiny pro výchovu 

nadaného.  Každé dítě však ke svému rozvoji v oblasti citů, vůle, intelektu, 

chování, chápání sebe sama a lidí, společenských hodnot potřebuje 

uspokojovat základní duševní potřeby (viz DUNOVSKÝ A KOL., 1999). 

V první řadě jde o potřebu náležitého přívodu podnětů, stimulace v pravý 

čas, v dostatečném množství a v patřičné kvalitě. Tato potřeba má význam jak 

psychologický, tak biologický. Centrální mozkový systém dítěte musí být 

naladěn na určitou stimulaci, aby mohl adekvátně pracovat. 

Druhou je potřeba smysluplnosti světa. Nestačí pouze přísun množství 

podnětů z okolí. Musí být organizovány, zpracovány – musí v nich být určitý 

řád a smysl. Pak se z nich mohou stát zkušenosti a poznatky. „Jestliže jsou 

podněty dítěti pravidelně předkládány v určitém sledu, jestliže jeho svět 

zůstává stálý (což znamená, že se mu především „jeho“ lidé nemění a že se 

nepředvídatelně nemění ani jejich jednání), jestliže jeho žádoucí chování je 

vždy odměněno sympatickou pozorností vychovatelů, pak se proces učení 

rozvíjí celkem snadno jako životní samozřejmost“ (DUNOVSKÝ, 1999).  

Třetí psychickou potřebou dítěte je potřeba jistoty zejm. v citových vztazích 

dítěte k dospělým.  

Další důležitou potřebou je potřeba vlastní identity, vlastní „já“, vlastní 

společenské hodnoty. Představa o své osobě závisí na tom, jak jej přijímají 

nejbližší lidé, jak hodnotí jeho projevy, co oceňují a odmítají. 

Pátou základní duševní potřebou je potřeba otevřené budoucnosti nebo 

„životní perspektivy“. Její uspokojení dává člověku časové rozpětí minulost – 

přítomnost – budoucnost. V psychologickém smyslu jde o rozpětí mezi nadějí 

a beznadějí. Otevřená budoucnost je základem pro životní aktivitu, uzavřená 
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naopak způsobuje stagnaci, ztrátu motivace a naděje, rezignaci, apatii, 

zoufalství. 

Velké množství longitudinálních studií dokázalo vliv postojů rodiny na 

vysoký projev nadání dítěte. Nejúspěšnější jedince v Termanově vzorku 

neurčovala výše IQ, ani  dřívější úspěchy ve škole, ale zázemí a péče v rodině. 

Mnoho studií tuto tezi podporuje. Např.  studie Hérberta (1996) nadaných 

dětí, které plně rozvíjí svůj potenciál,  zjistila silný vliv podpory v rodině 

v dosahování vysokých cílů a její silné emočně podpůrné zázemí. Rodiče děti 

intelektově stimulovali, motivovali, dávali jim větší volnost a styl jejich 

výchovy nebyl autoritářský. 

Péče o  dítě,  která by uspokojovala základní i specifické potřeby a rozvíjela 

všechny jeho síly a schopnosti, zahrnuje následující: 

o Interakce mezi rodičem a dítětem  od narození,  poskytování základní 

důvěry, jistoty a bezpečí. 

o Smysluplná stimulace, včetně příležitosti pro učení (možnost zahrnutí 

osob mimo rodinu, zejména pokud dítě rozvíjí zájmy, které potřebují 

odbornou pomoc). Zajištění materiálních potřeb a možností si hrát a 

experimentovat, rozvíjet tak  intelekt,  tvořivost. 

o Potřeba určitých pedagogických dovedností k určení všeobecných a 

specifických oblastí potenciálu dítěte. 

o Vnímavost a citlivost rodičů na potenciální talent dětí od ranného 

dětství je něco jiného, než snaha formovat dítě podle představy, kterou 

dospělí preferují. Vědět, kdy je čas jednat a kdy ne, je součástí citlivosti. 

Rodiče by se také měli vyhýbat zjednodušenému posuzování, 

zobecňování vlastností nadaných dětí. 

o To, co někteří rodiče mohou chápat pod pojmem rodičovská láska 

nemusí moc souviset se skutečnou emocionální podporou. Rodiče 

mohou např. ve jménu lásky direktivně tlumit rozvoj nadání, pokud pro 

ně není  přijatelný. Radost z dětských schopností (nebo snahy) a úcta 

k nim, společně s podporou a návrhy, jak je uplatňovat, přináší 

nenahraditelnou zpětnou vazbu při rozvoji talentu (FREEMAN, 2000). 

V péči o nadané je velmi důležitá vzájemná komunikace a spolupráce, 

doplňování rodičů a pedagogů. Pokud rodiče a učitelé kooperují a mají na 
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výchovu podobné názory, cesta k projevu a rozvoji nadání je jednodušší. 

V praxi se taková forma spolupráce velmi osvědčuje (viz VONDRÁKOVÁ, 2002). 

Může se stát, že potenciál dítěte není patřičně rozvíjen, protože pochází 

z rodiny, která nemá zájem nebo možnosti se dětem přiměřeně věnovat. Zde 

hraje velmi důležitou roli škola, která by v rozvoji talentu mohla pomoci. 

Komplexní vzdělávání dítěte  by mělo podporovat chuť klást otázky, 

prozkoumávat a kriticky hodnotit již existující ideje, shromažďovat informace, 

povzbuzovat kreativitu, iniciativu svobodně plánovat a vyvozovat závěry, 

zahrnuty musí být i etické otázky péče, spravedlnosti, odpovědnosti. Velmi 

důležitý je dobrý a otevřený vztah s učitelem. 

Většina odborníků se shoduje, že nadané dítě potřebuje k rozvoji svého 

talentu specifické edukační přístupy. Pokud škola nabídne široké spektrum 

možností pro diferencovaný vývoj, diferencovanou edukaci každého nadaného 

jedince, budou mít nadaní příležitost osobnostně růst a na plno rozvíjet svůj 

potenciál. Programy, které jsou známé a nejčastěji užívané v zahraničí, 

obsahují: 

o Zabezpečení různé úrovně podnětů, příležitostí, zkušeností, které 

obzvlášť vyhovují potřebám nadaných, pomocí kterých se dále vyvíjí 

jejich potenciál, 

o vytvoření prostředí, které pozitivně hodnotí a posilňuje jejich 

inteligenci, afektivní rozvoj (emocionalita, motivace) i intuitivní 

schopnost (bádání, tvořivost), 

o prostředí pro partnerskou spolupráci s rodiči, 

o vytváření času, prostoru i formy povzbuzování nadaných dětí, aby 

objevovaly sami sebe, svoje síly, schopnosti, nepoznané dispozice a 

staly se tím, čím se můžou stát, 

o vytváření příležitostí pro nadané děti, aby mohly být co nejčastěji a co 

nejvíc v interakci s vrstevníky, resp. s dospělými či s rovnocennými 

partnery různých schopností, s různou úrovní nadání a talentu, 

o podporování nadaných, aby si hledali a našli svoje místo v takové 

oblasti lidské činnosti, která jim bude nejvíce vyhovovat, aby se 

naplno realizovali jejich schopnosti (LAZNIBATOVÁ, 1995, 2001). 

Psychologická pohoda dětí tedy závisí zejména na rodinném zázemí, ale 

také na působení školy. Pokud je vliv okolí na vysoce nadané dítě pozitivní a 
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stimulující, jsou u nich zjištěny s větší pravděpodobností další pozitivní 

vlastnosti, vyplývající z jejich rozvinutých poznávacích schopností a zvýšené 

citlivosti (NAIHART, 1999). 

Nadané děti mají  mnohé charakteristiky společné s nezdolnými jedinci9 

(viz GARDYNIK, MCDONALD, 2005) : 

o Verbální schopnost  

o Inteligence  

o Odvaha riskovat  

o Vysoké sebehodnocení  

o Dobrá osobní zdatnost - self-efficacy - vnímaná kontrola, 

přesvědčení, že je člověk schopen určovat a kontrolovat své vnitřní 

psychické stavy i své chování, ovlivňovat své okolí a dosahovat 

žádoucích výsledků (KŘIVOHLAVÝ, 2001). 

o Zralost  

o Vnitřní LOC – internal Locus of control -  lidé s „vnitřním ohniskem 

řízení vlastní činnosti“ vycházejí ze sebe, z vlastních schopností, 

možností a dovedností, ze své vlastní iniciativy a s „chutí jít do boje“. 

o Naděje v pojetí Snydera (CHANG, 2001) –  je souhrn vnímaných 

schopností nacházet cesty k vytyčeným cílům a vnímaná snaha těchto 

cest využít (viz výzkum míry naděje u nadaných dětí, praktická část). 

o Optimismus v pojetí Scheiera a Carvera (CHANG, 2001) – osobnostní 

charakteristika, která označuje lidi, jež obecně očekávají, že výsledek 

dění, jehož jsou účastni, bude kladný. 

 Díky svým kognitivním schopnostem mají nadaní jedinci vysokou 

schopnost zvládat stres. Jak popsal Folkman a Lazarus (in KŘIVOHLAVÝ, 2001) 

existují dva druhy zvládání stresu. Prvním je strategie zaměřená na problém, 

při které jde o vyvinutí vlastní aktivity a snahy konstruktivně řešit danou 

situaci – např. odstranit to, co působí obavy a strach, likvidovat stresotvorné 

situační vlivy a změnit podmínky, které zhoršují celkový stav. Druhým druhem 

zvládání stresu je strategie zaměřená na vyrovnávání se s emocionálním 

stavem, které jsou zaměřeny na regulaci emocionálního stavu, který se 

                                                 
9 Nezdolní jedinci  (resilience individuals):  jedinci, kteří mají osobnostní charakteristiku 
„nedat se a bojovat s životními těžkostmi“, mají vysoké sebehodnocení, jsou emocionálně 
citlivější a věří ve své schopnosti. Při střetu s životní těžkostí jsou nezlomní, odolní 
(Křivohlavý, 2001). 
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radikálně změnil v důsledku stresu, do něhož se daná osoba dostala. Jde např. 

o snížení míry strachu či zlosti.  

Nadané děti a adolescenti vykazují zvýšenou schopnost čelit stresu,  mají 

efektivní strategie zaměřené na problém, resp. na emoce (FREEMAN, 1998; 

GARDYNIK, MCDONALD, 2005) 

Jak známý psycholog v oblasti nadání Robert Roeper (1991) poznamenal, 

nadané děti by měly být vzdělávány spíše pro život, než pro úspěch. Jinými 

slovy, celkový rozvoj osobnosti je důležitější, než dosažení a projev 

konkrétního souboru znalostí. 
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4. 

 

ZÁVĚR 
 

 

 
Nadaní jedinci mají mimořádné kognitivní schopnosti, které umožňují 

dosahovat výkonů nad rámec běžného průměru populace. Ačkoliv se může 

zdát, že jsou díky asynchronii vývoje sociálně a emocionálně nevyzrálí, velké 

množství zahraničních studií svědčí o opaku. Zjistilo se, že kromě kognitivní 

kompletnosti je charakteristickým rysem nadaných také velká emociální 

senzitivita, zvýšená imaginace a mimořádná schopnost cítění a vnímání. Tyto 

specifické rysy vedou k jiné kvalitě prožívání, k jinému způsobu bytí.  

Vzhledem k této „odlišnosti“ je nutné pokládat nadané děti za děti se 

speciálními výchovně–vzdělávacími potřebami, vytvořit takové podmínky, aby 

se jejich potenciál mohl rozvíjet. 

Postoje k nadaným bývají mnohdy velmi diferenciované podle oblasti, 

v které jsou dominantní.  Umělecká a zejména sportovní výjimečnost je  více 

tolerovaná, než intelektová. Rozvíjení intelektového nadání naráží na více 

překážek a nepochopení. Velmi často se stává, že je toto nadání bagatelizováno 

nebo není vůbec rozpoznáno, není řešeno – nebo je řešeno nesprávně. 

V ČR je péče o nadané v porovnání s mnoha státy Evropy nedostačující 

navzdory tomu, že v celém vzdělávacím systému nastal posun k lepšímu. 

Existuje legislativa, která specifikuje vzdělávací možnosti a přístup k nadané 

dětské populaci v České republice. Ta slouží především těm učitelům, kteří 

chtěli mimořádně nadaným pomoci netradičním způsobem, ale báli se vybočit 

z předepsaných mezí. V některých školách dokonce pomalu vznikají programy, 

určené pro rozvoj mimořádně nadaných dětí. Speciální škola pro mimořádně 

nadané děti však dosud neexistuje.  I přes množství výzkumů, které podporují 

tezi o specifických vzdělávacích potřebách nadaných zde existuje stále silný 
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tlak na integraci těchto dětí do klasické třídy. Velká část problémů tedy 

zůstává neřešena. 

Základním problémem je podle všeho nedostatečná informovanost 

veřejnosti i odborníků. Jedná se především o nedokonalé vzdělávání 

budoucích pedagogů a psychologů v této oblasti. Na  fakultách neexistují 

povinné kurzy, které by poskytly adekvátní přípravu pro péči o populaci 

nadaných. Problémy jsou také v obtížné komunikaci, která bývá mezi školou a 

rodiči.  

Výsledkem jsou minimálně stovky (odhadem spíše tisíce) případů 

neúspěšného vzdělávacího procesu v každém ročníku, který zatěžuje dítě, 

rodinu, i (většinou) pedagoga a celou třídu, ve které se „problémový žák“ 

vyskytuje (VONDRÁKOVÁ, 2004).  

Lze předpokládat, že se tato situace v dohledné době zlepší. Vývoj vztahu 

společnosti prochází stejnými stádii, jako mají už za sebou státy v tomto směru 

pokročilejší. Od počáteční averze, obav z elitářství, plynoucích z mylného 

výkladu pojmu elita, k toleranci, související s pochopením, že každý jedinec 

má právo na plný rozvoj svých schopností. 



 58 

 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 
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I. MÍRA NADĚJE U NADANÝCH DĚTÍ 

 
 

    ÚVOD 
 
 

V emipirické části bakalářské práce bych chtěla přispět vlastními daty k 

výzkumu specifických rysů osobnosti nadaného dítěte. Výzkumy, zabývající se 

osobností nadaného dítěte zjistily mnoho pozitivních nálezů. Vysoké nadání, 

konkrétně vysoké intelektové nadání zahrnuje typické znaky osobnosti, jako je 

vysoká intelektuální schopnost, motivace, vysoká intenzita prožívání, tvořivost 

apod. (viz kap. 3.6.2).  Já jsem ve svém výzkumu zjišťovala výši skóre ve Škále 

naděje od C. R. Snydera s cílem odhadnout její úroveň u nadaných dětí. 

Stále existuje mnoho mýtů, které se týkají nadaných. Na jedné straně se 

někteří domnívají, že nadané děti jsou rizikovou skupinou s mnoha  problémy, 

které vyplývají z nevyzrálosti v emoční a sociální oblasti. Na straně druhé se 

často tvrdí, že nadané děti naopak nepotřebují díky svému nadání speciální 

pomoc ani příležitosti k rozvoji jejich potenciálu, protože si díky svému 

vysokému nadání mohou pomoci sami. Data z mnoha studií (např. FREEMAN, 

1998; NEIHART, 1999;  GARDYNIK, MCDONALD, 2005) naznačují, že nadané děti 

nemají více emocionálních a sociálních problémů, než běžná populace. 

Mezinárodní výzkum souhlasně ukazuje, že vysoce nadaní mají ve srovnání 

s průměrně nadanými všeobecně pozitivnější sebehodnocení (např. MÖNKS, 

PETERS, 1996 in MÖNKS, YPENBURG, 2002) přizpůsobení (NEIHART, 1999), 

motivaci (FREEMAN, 1998) atd. (viz kap. 3. 6. 2). Vzhledem k jejich typické 

akceleraci v kognitivním vývoji a dalším specifickým rysům  je ale zapotřebí 

adekvátní výchovná péče.  

V mém výzkumu jsem použila Škálu naděje od Snydera a Hozy (viz 

příloha), pomocí které lze určit míru vnímané snahy dosáhnout cíle a  

vnímané schopnosti nacházet k těmto cílům cesty. Snyder naději považuje za  

skutečnost, která má dvě složky se vzájemným vztahem. Nejdříve musí mít 

jedinec vjem úspěšné snahy, která se týká  cíle. Jedná se o vnitřní motivaci, 

kterou má daný člověk k dispozici, aby uvedl v činnost svůj záměr, případně 
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dovedl svůj záměr k žádoucímu cíli – udělat první krok a ve své snaze vytrvat. 

V angličtině se této síle říká „agency“, což lze přeložit jako „snaha“. Snaha je 

jako jiskra, která v motoru zapaluje výbušnou směs a tím startuje pohyb 

motoru. Motor jiskra nejen startuje, ale i udržuje motor při chodu 

(KŘIVOHLAVÝ, 2004).  

Má-li být motivace smysluplná, je nutné zapojit i druhou dimenzi naděje, 

kterou je  hledání a uvědomování si cest, které by mohly vést k cíli. Zde jde o 

samotné jádro kognitivní aktivity. Mozek umožňuje chápat kauzální vztahy, 

předvídat, co by nastalo, kdybychom zvolili tu či onu cestu. Myšlení o cestách 

je jinými slovy  vnímanou schopností vymýšlet cesty k dosažení daného cíle, 

včetně tvorby podcílů během cesty. Naděje jako celek se  formálně definuje 

jako „stav pozitivní motivace, založené na interaktivně čerpaném pocitu 

úspěšné (a) snahy (energizující působení k cíli) a (b) úspěšných cest 

(plánování dosažení cíle)“ (Chang, 2001).  

Od doby, kdy Snyder zhruba před desetiletím prvně navrhnul nový model 

naděje, zjistily studie pozitivní vztah mezi nadějí a užitky, které se týkají 

psychologického přizpůsobení, úspěchu a řešení problémů (SNYDER a kol., 

1997 in CHANG, 2001). Naděje je spojená s psychologickým přizpůsobením 

několika způsoby. Výzkum ukázal, že existuje pozitivní korelace mezi nadějí a 

vírou ve své schopnosti, stejně tak jako mezi nadějí  a sebeúctou. V jedné 

studii naděje pozitivně korelovala se sociálním přijetím (r = .23 - .43; SNYDER 

a kol., 1997 in CHANG, 2001). Nadějné myšlení dětí je spojeno s  vírou, že mají 

nutné schopnosti k tomu, aby dosáhly přesně stanovené cíle. Naděje také 

souvisí s přítomností pozitivních pocitů o sobě samém, s vysokým 

sebehodnocením. Nadějné myšlení je spojeno se zvýšenou sebeúctou u dětí (r 

= .23 - .55; SNYDER a kol., 1997 in CHANG, 2001). Naděje dále významně 

pozitivně koreluje se sebedůvěrou(GIBB, 1990 in CHANG, 2001). Vyšší naděje je 

spojená s nižšími úrovněmi deprese u dětí (SNYDER, HOZA A KOL., 1997 in 

CHANG, 2001). Tento posledně jmenovaný vztah může být z části následkem 

rozdílného způsobu přisuzování jedinců s vysokým a nízkým skóre  naděje.10 

                                                 
10 Pojetí způsobu výkladu životních událostí Seligmana a kol.  je jednou z teorií 

optimismu. Způsob, kterým obvykle vysvětlujeme události v našem životě, může oslabovat 
naši motivaci, snižovat vytrvalost a uvrhnout nás snadno do deprese nebo nás může 
naopak inspirovat k vyřešení problémů, být nezdolnými tváří v tvář  nepřízni. Tato teorie 
popisuje tři dimenze, ve kterých se  vysvětlení můžou lišit a) vnitřní versus vnější b) trvalý 
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Děti, které měly vysoké skóre ve Škále naděje mají tendenci mít vnitřní, trvalé 

a všeobecné přisuzování pozitivních událostí a vnější, trvalé a všeobecné 

přisuzování negativních událostí. 

Naděje má zřejmě inverzní vztah s typicky pesimistickým způsobem 

přisuzování. To znamená, že děti s vyšším skóre naděje mají s menší 

pravděpodobností charakteristicky pesimistické výklady svých špatných 

výsledků. Výzkumy naznačují, že jedinci, jejichž skóre indikuje vyšší naději, 

cítí i  myslí každodenně  pozitivněji, než ostatní. Tento objev dále potvrzuje 

nález, že vysokoškolští studenti s vysokým skórem naděje  mají v porovnání 

s těmi, kteří měli skóre nízké, lepší inspiraci, sebevědomí, energii, dychtivost 

a motivaci vztahující se k cíli.  

Jedinci, kteří mají vysokou naději, mají také  zvýšené výkony v oblasti 

úspěchu. Naděje pozitivně koreluje s úspěchem u dětí, i po tom, co je rozdíl 

spojený se sebeúctou  statisticky kontrolován. Vysokoškolští studenti 

s vysokými – ve srovnání se studenty s nízkými – ukazateli naděje, mají navíc 

větší úspěch v akademické sféře. V longitudinální studii, která trvala šest let, 

skóre Škály naděje na začátku studií předpovídalo budoucí nárůst průměru 

známek i to, jak student vysokou školu ukončil (SNYDER a kol., 1997 in CHANG, 

2001). 

Výzkum také podporuje tvrzení, že  naděje je v pozitivním vztahu s řešením 

problémů. Toto zjištění by nemělo překvapovat, pokud víme, že složka cest je 

základní součástí teorie naděje. V další studii, která je přímo spojena s nadějí 

a zvládáním problémů, naděje předpovídala vyšší naděje aktivní zvládání 

(např. usilovné a přímé kroky k  překonání efektů stresorů ) i plánování (např. 

vytváření strategií k zvládání stresorů). 

                                                                                                                                            
versus nestálý c) všeobecný versus specifický. Pesimistický výklad negativních událostí je  
vnitřnější, trvalejší a všeobecnější a to znamená, že nepřízeň je přisuzována  charakteristice 
jedince, faktorům, které  pravděpodobně  přetrvají a okolnostem, které mají vliv na mnoho 
oblastí jeho života. Optimistický výklad znázorňuje odlišný model. Negativní události jsou 
přisuzovány okolním nebo situačním faktorům, které jsou dočasné a nedotýkají se  tolik 
oblastí života jedince. Při výkladu konfliktu, např. v důvěrném vztahu, si pesimistický 
jedinec  může říci „nejsem hodný lásky“ (vnitřní, trvalé, všeobecné), zatímco optimista 
může uvažovat v následujících liniích: „Oba jsme byli v práci v poslední době pod velkým 
stresem“ (vnější, nestálé, specifické přisuzování). Co se týká výkladu pozitivních událostí, 
optimistické a pesimistické modely se obrátí. Pesimistický výklad pozitivních událostí je 
vnější, nestálý a specifický. To znamená, že zdroj úspěchu a štěstěny je viděn jako prchavý, 
s omezeným vlivem, ovlivňující málo oblastí v životě a je způsoben jinými lidmi či 
okolnostmi. Opakem je optimistický výklad, který je vnitřní, trvalý a všeobecný (SELIGMAN 
in CHANG, 2001). 
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Na základě literatury předpokládám, že: 

1. Vzhledem k vysokým poznávacím schopnostem nadaných dětí a 

dalším charakteristickým rysům jejich osobnosti, které jsou 

shrnuté v teoretické části,  bude skóre Škály naděje vyšší, než u 

kontrolní skupiny, jak ve složce snahy, tak ve složce cest.  

2. Rozdíly podle pohlaví ve skóre Škály naděje nebudou 

signifikantní.  

 

Při zpracovávání jsem se zaměřila nejen na poměry celkového skóre, ale i 

na jednotlivé složky  tohoto měření. Porovnávala jsem tedy skóre subškály 

snahy a subškály cesty u experimentální a kontrolní skupiny. 

 

    POUŽITÁ METODA 
 

Soubor 

Výzkumu se zúčastnilo cekem 60 dětí ve věku od 8 – 12 let. Z toho 30 dívek 

a 30 chlapců. Experimentální skupinu tvořily děti s IQ kolem 130 – 145 bodů a 

v pedagogicko-psychologické poradně byly na základě testů identifikovány 

jako mimořádně nadané. Ve skupině je zastoupeno 16 dívek a 14 chlapců.  

Jsou to děti rodičů docházejících do Centra pro talent a nadání STaN ECHA 

v Praze, kteří většinou nadání svých dětí nejen první objevili, ale snaží se je i 

rozvíjet a to i na základě informací, které poskytují odborníci z mezinárodní 

nevládní organizace StaN ECHA.  Kontrolní skupinu tvořily děti, které jsem 

získala technikou lavinového výběru. V této skupině bylo 14 dívek a 16 

chlapců. 

      Použitá technika 

Škála Naděje byla vyvinuta, aby hodnotila rozdíly v úrovních naděje, tedy 

trvalé charakteristiky, které odrážejí obecné očekávání do budoucna. Škála 

naděje má dva odlišné faktory, které souvisí s teoretickým modelem: snaha 

(agency), což je energizující síla v člověku a cesty (pathways), jádro kognitivní 

aktivity, strategické myšlení (viz CHANG, 2001). Škála Naděje pro děti  

obsahuje tři výroky zaměřené na snahu (např. „Myslím, že se mi daří docela 

dobře“), a tři výroky zaměřené na cesty (např. „Mám hodně nápadů, jak 
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dosáhnout toho, co je pro mne důležité“). Respondent užívá 6-bodovou 

stupnici, která zhodnocuje platnost každého výroku. Úplné skóre Škály naděje 

se pohybuje od nízkých 6 do vysokých 34 bodů (viz příloha 1). 

      Způsob zpracování dat 

Získaná data byla zpracovávána běžnými statistickými technikami pomocí 

programu SPSS, verze 13.0, rok 2004. Data jsou předkládána ve formátu 

tohoto programu. 

 

    VÝSLEDKY 
 
     Statistický rozdíl skupin 

Na základě zpracovaných výsledků míry naděje u nadaných dětí mohu 

konstatovat, že experimentální (N1) a kontrolní skupina (N2) se od sebe liší 

(viz tab. 1). Rozdíl mezi těmito skupinami je statisticky průkazný (N1; X1 = 

26,53; N2; X2 = 22,60). Standardní odchylka je pro N1 2,374; pro N2 = 2,824. 

Z výsledků je patrné, že u skupiny N2 je relativně větší individuální odchylka, 

která ale není statisticky průkazná. Rozdíl rozptylů měřený F - testem je 

0,503. I když je zjištěn určitý rozdíl, není statisticky významný. Byl proto 

použit T-test (Student) pro homogenní varianci, v kterém se objevil statisticky 

velmi významný rozdíl (t = 5,840) při 58 stupních volnosti (viz tab. 2). 

Experimentální skupina nadaných dětí má tedy vyšší hodnoty míry naděje. 

 
 

Group Statistics  

 

 
SKUP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

1,00 30 26,53 2,374 ,433 
V8 

2,00 30 22,60 2,824 ,516 

                               Tab. 1  Statistický rozdíl skupin 
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Independent Samples Test  

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

 

 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Lower Upper 

Equal 

variances 

assumed 

,503 ,481 5,840 58 ,000 3,93 ,674 2,585 5,282 

V8 Equal 

variances 

not 

assumed 

  5,840 56,341 ,000 3,93 ,674 2,584 5,282 

Tab. č. 2  Nezávislý test souborů 

Rozložení pohlaví 

 
POHL * SKUP Crosstabulation  

SKUP 
 

 1,00 
2,00 

 

Total 

Count 14 16 30 

% within POHL 46,7% 53,3% 100,0% 1 chlapci 

% within SKUP 46,7% 53,3% 50,0% 

Count 16 14 30 

% within POHL 53,3% 46,7% 100,0% 

POHL 

2 dívky 

% within SKUP 53,3% 46,7% 50,0% 

Count 30 30 60 

% within POHL 50,0% 50,0% 100,0% Total 

% within SKUP 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. č. 3: Rozložení pohlaví v souborech 
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Chi-Square Tests  

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,267(b) 1 ,606   

Continuity Correction(a) ,067 1 ,796   

Likelihood Ratio ,267 1 ,605   

Fisher's Exact Test    ,797 ,398 

Linear-by-Linear 

Association 
,262 1 ,609   

Tab. č. 4: Chi-Square testy 

Rozložení pohlaví ve skupinách je prakticky stejné (16 : 14 – 14 : 16; viz tab. 

3, 4). Rozdíl nemůže být tedy způsoben případnými rozdíly v počtu chlapců a 

dívek 

  Statistický rozdíl ve Škále naděje podle pohlaví  

Rozdíl ve skóre Škály naděje podle pohlaví není statisticky významný (N1 

(chlapci) =  24,40; N2 (dívky) = 24,73; viz tab. 5). Standardní odchylka  pro N1 

je 3,607; pro N2 2,924. Je tedy patrná  větší variance u chlapců. Rozdíl 

rozptylů měřených F- testem je 2,808, což je hodnota, která se pohybuje 

v rámci náhodného kolísání. Rozdíl mezi chlapci a dívkami je zanedbatelný (t 

= 0393, při 58 stupních volnosti; viz tab. 6). 

 

Group Statistics  

 

 
POHL N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

1 chlapci 30 24,40 3,607 ,658 
V8 

2 dívky 30 24,73 2,924 ,534 

Tab. č. 5  Statistický rozdíl podle pohlaví 
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Independent Samples Test  

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 

 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Lower Upper 

Equal 

variances 

assumed 

2,808 ,099 -,393 58 ,696 -,33 ,848 -2,030 1,363 

V8 
Equal 

variances 

not 

assumed 

  -,393 
55,

619 
,696 -,33 ,848 -2,032 1,365 

Tab. č. 6  Nezávislý test souboru 

Reliabilita 

Škála naděje má podle analýzy reliability hodnotu alfa zhruba stejnou u 

všech šesti položek (pohybují kolem 4,0944; viz tab.  7).   

Položky P (pathways) mají menší varianci, než položky A (agency) (viz tab. 

č. 7). Korelace mezi položkami  u A je poměrně nízká (A1 x A3 = 0,1839; A1 x 

A5 = 0,0883; A3 x A5 = 0,092). Dimenze P je reliabilnější, korelace mezi 

položkami jsou vysoké (P2 x P4 = 0,4393; P2 x P6 = 0,5313; P4 x P6 = 0,5858; 

viz tab. 8). 

 

  Mean Std Dev        Cases 

 

1. H1_A 4,1167 0,8654 60,0 

2. H2_P 4,0667 1,1913 60,0 

3. H3_A 4,2167 0,9037 60,0 

4. H4_P 3,9667 1,0730 60,0 

5. H5_A 4,0833 0,9793 60,0 

6. H6_P 4,1167 1,1658 60,0 

Tab. č. 7  Odhad reliability alfa 
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 H1_A H2_P H3_A H4_P H5_A H6_P 

H1_A 1,0000      

H2_P -,0406       1,0000     

H3_A ,1839       -,1396       1,0000    

H4_P -,0688        ,4393       -,1497       1,0000   

H5_A ,0883        ,0387        ,0942        ,1156       1,0000  

H6_P -,0137        ,5313       -,1209        ,5858        ,1101 1,0000 

Tab.č. 8 Korelační matice jednotlivých položek škály 

 

Vazby mezi škálou P a A jsou vesměs nízké až záporné – jde tedy o dvě 

nezávislé dimenze. Průměrná reliabilita alfa u složky P(αP) je 0,7626,  

průměrná reliabilita alfa u složky A (αa)  je 0,2896 a  celková reliabilita (α∑)  je 

0,4709 (viz tab. 9 - 15). Tyto výsledky jsou dalším argumentem pro to, že 

složka P je homogennější, než složka A.  

Následná faktorová analýza skutečně prokázala dvě složky Škály naděje (P 

a A). Výsledky zde neuvádím vzhledem k relativně malému počtu položek a 

také vzhledem k tomu, že potvrzují výše zmíněný nález. 

 

 

 

Mean Variance Std Dev   N of 

Variables 

Statistics for  

Scale 

24,5667 10,6226 3,2592 6 

Tab. č. 9  Celková reliabilita škály (alfa) 

 

 

 

 Mean Minimum Maximum    Range Max/Min    Variance 

Item Means  4,0944      3,9667      4,2167       ,2500      1,0630       ,0066 

 

Tab. č. 10 Celková reliabilita položek 

 

 

Alpha  

,4709            

Standardized item 

alpha 

,4265 

 

Tab. č. 11 Celková reliabilita celé škály 
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 H_P Mean Std Dev Cases 

1. H2_P               4,0667          1,1913         60,0 

2. H4_P               3,9667          1,0730         60,0 

3. H6_P               4,1167          1,1658         60,0 

Tab.č. 12: Odhad reliability položek P 

 

 

Alpha  

,7626             

Standardized item 

alpha 

,7638 

 

Tab. č. 13: Celková reliabilita položek P 

 

 H_A Mean Std Dev        Cases 

1. H1_A               4,1167           ,8654         60,0 

2. H3_A               4,2167           ,9037         60,0 

3. H5_A               4,0833           ,9793         60,0 

Tab. č. 14: Odhad reliability položek A 

                        

 

Alpha  

,2896 

Standardized item 

alpha 

,2944 

 

Tab. č. 15: Celková reliabilita položek A 

Rozbor složek P (pathway) a A (agency) 

Průměr složky pathway (HP_CEL) je významně vyšší u experimentální 

skupiny (N1 = 14,20 se stand. odchylkou 1,494), než u skupiny kontrolní (N2 = 

10,10 se stand. odchylkou 2,309).  Individuální odchylka je u N2 významnější 

(viz tab. č. 16). Rozdíl rozptylů měřený F - testem je 3,970 a blíží se hladině 

významnosti. V T-testu pro homogenní varianci je významný rozdíl (t = 8,163) 

při 58 stupních volnosti (viz tab.  17).  
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Group Statistics  

 

 
SKUP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

1,00 30 14,2000 1,49482 ,27292 
H_PCEL 

2,00 30 10,1000 2,30965 ,42168 

Tab. 16  Statistický rozdíl pro P 

 

Independent Samples Test  

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 

 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Lower Upper 

Equal 

variances 

assumed 

3,970 ,051 8,163 58 ,000 4,1000 ,50229 3,09455 5,10545 

H_PCEL Equal 

variances 

not 

assumed 

  8,163 49,668 ,000 4,1000 ,50229 3,09095 5,10905 

Tab. 17  Nezávislý test souborů pro P 

 

Průměry složky A (agency) u obou skupin jsou prakticky stejné (N1 = 12,33 

se stand. odchylkou 1,899, N2 = 12,50 se stand. odchylkou 1,655; viz tab. 18). 

Variance (F = 0,738) je nevýznamná. Při 58 stupních volnosti vychází t = 

0,362, což je zcela nevýznamný rozdíl (viz tab. 19). Ve složce A se skupina 

experimentální a kontrolní neliší. 
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Group Statistics  

 
SKUP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

1,00 30 12,3333 1,89979 ,34685 
H_ACEL 

2,00 30 12,5000 1,65571 ,30229 

Tab. 18  Statistický rozdíl pro A 

 

Independent Samples Test  

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

 

 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

Lower Upper 

Equal 

variances 

assumed 

,738 ,394 -,362 58 ,718 -,1667 ,46009 
-

1,08764 
,75431 

H_ACE

L Equal 

variances 

not 

assumed 

  -,362 

56,

93

7 

,719 -,1667 ,46009 
-

1,08801 
,75468 

Tab. 19  Nezávislý test souborů pro A 

 

Významné rozdíly byly zjištěny pouze v jedné složce škály –  v subškále, 

která měřila myšlení o cestách (pathway thinking). Pro orientaci ještě uvádím 

získaná data v grafické podobě (viz graf 1, 2), na  kterých je patrné, že 

kontrolní skupina má nižší průměr a vyšší rozptyl, než skupina 

experimentální. 
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               Graf č. 1 Rozptyl subškály P u experimentální skupiny 

H_PCEL

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

H_PCEL

F
re

qu
en

cy

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 2,31  

Mean = 10,1

N = 30,00

 

Graf č. 2 Rozptyl subškály P u kontrolní skupiny 
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DISKUSE 
 

Mým záměrem bylo přispět k výzkumu specifických osobnostních rysů 

nadaných dětí s využitím Škály naděje pro děti  od Snydera a kol., která 

zjišťuje míru pozitivního očekávaní budoucího, tedy vnitřní energizující sílu a 

schopnost hledat cesty k cíli. Předpokládala jsem pozitivní zjištění u skupiny 

nadaných, vycházejíc z mnoha jiných studií a výzkumů především ze zahraničí, 

které u této populace zjistily vysoká skóre v mnoha psychologických testech 

zaměřujících se na pozitivní osobnostní charakteristiky (např. MARGISSON, 

CHAMBERIN, JOLLY, 2005; FREEMAN  1998; LAZNIBATOVA A MACIŠÁKOVÁ, 

2000; GARDYNIK, MCDONALD, 2005; dále viz kap. 3.6.2).   

Mým prvním předpokladem bylo, že skóre Škály naděje bude u 

experimentální skupiny nadaných dětí vyšší, než u skupiny kontrolní, a to jak 

v subškále  snahy, tak subškále cest. Tento předpoklad se částečně naplnil. 

Celkově je skóre naděje  signifikantně  vyšší u skupiny nadaných dětí. Velmi 

významný rozdíl mezi experimentální a kontrolní skupinou se zjistil  u 

subškály, která se zaměřuje na myšlení o cestách. Tato složka naděje čerpá 

z kognitivních aktivit jedince, jde o schopnost plánovat efektivní strategie,  

jedinec zapojuje jak  kauzální myšlení, tak např. tvořivost. Výborné strategické 

uvažování, schopnost plánovat a vytvářet cesty k cíli (i tvořivost) se zjistila u 

nadaných v řadě výzkumů (LAZNIBATOVÁ, 1995b; KITANO, LEWIS, 2005; 

FREEMAN, 1998; SWIATEK, 2005; PREUSS, DUBOFF, 2004). Tato schopnost se 

považuje za charakteristický rys nadaného dítěte (viz kap. 3).  

Rozdíly  v subškále snahy u experimentální a kontrolní skupiny nebyly 

signifikantní, což je v rozporu s mým předpokladem. Vysoká míra vnitřní 

motivace, (energizující síla, která popohání k cílům) patří mezi základní rysy 

osobnosti nadaného dítěte a má původ v emocích (EDMUNDS, EDMUNDS, 2005; 

FREEMAN, 1998; viz kap. 3, zejm. kap. 3. 5. 2).  

Nadané děti v mém výzkumu tedy mají  velmi výrazné strategické 

uvažování –  myšlení zaměřené na vytváření a plánovaní cest k cíli, ale snaha a 

síla k těmto cílům vykročit a vytrvat pak poněkud zaostává. 
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Vztah mezi skórem naděje a pohlavím se neprokázal, jak bylo mým 

druhým předpokladem, toto zjištění koresponduje s řadou podobných 

výzkumů  (FREEMAN, 1998; SNYDER a kol., 1997 in CHANG, 2001).  Mezi děvčaty 

a chlapci  nejsou tedy zjištěny signifikantní rozdíly ve vnímaných 

schopnostech nacházet cesty k vytyčeným cílům a ve vnímaných snahách 

těchto cest využít 

Výsledky jsou tedy více méně v souladu s předpoklady. Je třeba ale 

poukázat na fakt,  že vzorek vzhledem na svou velikost nebyl příliš 

reprezentativní a výsledky tedy nechci zobecňovat na celou populaci nadaných 

dětí. Také výsledky odhadu reliability (zvláště v subškále snahy) napovídají, že 

škálu naděje je třeba vyzkoušet u většího vzorku populace a případně ji upravit 

a zdokonalit. 

ZÁVĚR 
 

Při své práci na výzkumu míry naděje u nadaných dětí jsem získala mnoho 

zkušeností. Tou nejcennější byl kontakt s nadanými dětmi a jejich rodiči, který 

prohloubil získané znalosti z odborných publikací, článků a výzkumů.  Tato 

zkušenost mi poskytla lepší vhled do problematiky nadaných dětí, teorie byla 

obohacena o některé poznatky z praxe, která je  alespoň pro základní 

pochopení osobnosti nadaných dětí zásadní a nepostradatelná.  

Rovněž jsem získala zkušenosti v oblasti metodologie – se sběrem a 

zpracováním dat pro výzkum. Mým přáním je rozšířit zkoumaný soubor 

nadaných dětí a znovu otestovat použitou škálu, případně zapojit i další 

měření (např. Míru zvládání životních těžkostí nebo škálu  Locus of Control). 
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II. JAK SE DAŘÍ NADANÝM DĚTEM V BĚŽNÉ ŠKOLE? 
 

 

 

  V této části bakalářské práce  jsem zjišťovala, jak se vede nadaným dětem 

v tradiční škole s běžnou školní osnovou. Problém integrace nadaných dětí do 

běžných škol a z toho plynoucí následky jsem shrnula již v teoretické části 

(zejm. v kap. 3.6.1).  

Nadané děti, které tvořily experimentální skupinu v první části mého 

výzkumu (míra naděje u nadaných dětí), dostaly druhý dotazník, který se týkal 

spokojenosti ve škole. Obsahuje 6 tvrzení a škálu možných odpovědí (viz 

příloha 2). Každou jednotlivou otázku jsem pak zpracovala do koláčového 

grafu. Dotazník jsem sestavila sama a je zřejmý z dalšího textu. 

První otázkou pro 30 dětí na ZŠ bylo, jak jsou  spokojené ve škole. Z 30 

žáků odpovědělo 15, že se ve škole cítí trochu nespokojeni. Celkem spokojeno 

bylo 7 žáků, úplně spokojeni byli dva žáci, 6 dětí se cítilo velmi nespokojeno 

(viz graf  3). 

Graf  3: Jsi ve své škole spokojený/spokojená?
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23%

50%

20%

Úplně spokojen Celkem spokojen Trochu nespokojen Velmi nespokojen
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Druhá otázka se týkala vnímaných schopností dítěte ve třídě. Většina 

odpověděla, že považuje své schopnosti za mírně nadprůměrné (14 dětí). O 

něco méně početná skupina  si myslí, že má schopnosti zcela nadprůměrné (12 

dětí). O mnoho menší procento dětí se domnívá, že jejich schopnosti jsou 

průměrné, tato skupina tvoří 4 děti. Ani jedno dítě ze souboru si nemyslí, že by 

jejich schopnosti byly mírně podprůměrné  nebo zcela podprůměrné (viz graf 

4). 

Graf  4: Co si sám myslíš o svých schopnostech ve třídě?
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Třetí otázka  zachycuje, jak jsou děti spokojeny s hodnocením svých 

výsledků. Většina z účastníků (17 žáků) odpověděla, že je s hodnocením 

výsledků z části nepokojena. Skupina, která je z části spokojena je druhá 

největší a tvoří 7 žáků. Velmi spokojeno je 5 žáků a velmi nespokojen je jeden 

(viz graf  5). 

Ve čtvrté otázce jsem se snažila zjistit, zda a jak často se dětí ve škole při 

hodině nudí. 18 žáků odpovědělo, že se při hodině nudí často. Pět se při 

vyučování nudí vždy a sedm málokdy. Žádné z dětí neodpovědělo, že se ve 

škole nenudí vůbec (viz graf  6).  
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Graf 5: Jsi spokojen/spokojena s tím, jak škola tvé 

výsledky hodnotí?
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Pátá otázka se zaměřuje na vztahy se spolužáky ve třídě. Na otázku, jestli je 

lehké nebo těžké najít si ve třídě kamarády, odpovědělo 17  dětí, že jim to 

připadá docela těžké, druhá největší skupina (7 dětí) si mysli, že najít si 

kamarády ve třídě je docela lehké. Pět dětí se domnívá, že je to velmi těžké.  

Velmi lehké to připadá jednomu dítěti (viz graf  7). 

Graf  6: Nudíš se ve škole?
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Graf  7: Připadá Ti spíše lehké nebo těžké, najít si nové 

kamarády/kamarádky ve škole?
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Graf  8: Jaký je tvůj vztah s učitelem?
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Poslední otázka zjišťuje vztah s učitelem. Zde nejsou rozdíly v odpovědích 

tak velké. Nejpočetnější skupina (13 dětí) vztah s učitelem považuje za docela 

špatný. 11 dětí má vztah s učitelem docela dobrý, čtyři mají velmi dobrý vztah 

a dvě děti odpověděly, ze mají docela špatný vztah se svým učitelem (viz graf 

8).  

Ze získaných dat tohoto jednoduchého průzkumu vyplývá, že většině 

nadaných dětí v mém souboru se ve škole příliš dobře nedaří. České školy 

většinou nedokáží nadané dítě zaujmout, motivovat, stimulovat, protože 
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tempo a náplň vyučování je přizpůsobeno průměrným žákům. Jak už bylo 

řečeno, omezování nebo potlačování duševních schopností může vézt nejenom 

ke ztrátě motivace, k pasivitě nebo vzdorovitosti, ale i k trvalým negativním 

psychickým následkům. Navzdory neexistenci specializovaných škol je ale 

možné nalézt dobré základní školy (dobrého učitele) s individuálním 

přístupem k dítěti. Tempo výuky v běžné škole sice nemůže zcela odpovídat 

potřebám vysoce nadaného, ale pochopení a ochota učitele často velmi zlepší 

situaci (viz kazuistika Danka). Nabídka učiva diferencovaného podle 

obtížnosti a tempa výuky by ale měla být pravidlem, ne výjimkou. 
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III. KAZUISTIKY 
 

Specifické rysy osobnosti nadaných mohou nejlépe demonstrovat samotné 

příběhy těchto dětí, z toho důvodu jsem do mé práce zařadila i kazuistickou 

část. 

Danko 
 

Tato kazuistika vyjadřuje velmi pozitivní zkušenosti rodičů s učitelkou, 

která zohledňuje výjimečnost Danka při vzdělávání ve škole a  s citlivým 

trenérem, který mu  pomohl zařadit se do kolektivu. Škola (i když 

nespecializovaná) a sport zde působí velmi pozitivně na rozvoj jeho osobnosti, 

zejména v sociální oblasti. 

 

Danko byl od narození velmi aktivní, živé dítě s malou potřebou spánku.   

Již v 18 měsíci rozeznával barvy, bez problémů se představil celým jménem 

a kompletní adresou. Zanedlouho  se začal ptát na písmenka a jejich učení 

(formou hry) ho nesmírně bavilo. Uměl se velmi intenzivně a dlouho 

soustředit, když ho něco zaujalo. Jako dvouletý znal všechny písmena velké 

a malé abecedy a hned ho začaly zajímat číslice. Od dvou a půl roku hrával 

s rodiči lehké hry, jako pexeso, člověče nezlob se atd., které ho sice bavily, ale 

jen na krátkou dobu. Vždy žádal něco nového, tak rodiče přešli na hry, které 

vyžadovaly i logické myšlení.  Ve čtvrtém roce již uměl počítat do sta. 

Matematika je oblast, která ho zajímala jak v předškolním, tak ve školním 

věku.  

Do školky začal Danko chodit v necelých dvou letech. Přes počáteční 

problémy (ráno brečel a odmítal opustit domov) si přivyknul na děti i na 

paní učitelku a cítil se ve školce dobře, rád do ní chodil. Občas rodiče 

vystrašil tvrzením, že ve školce nemá žádné kamarády. Podle učitelky se 

s ním děti hrávaly rády a Danko se do her  zapojoval.  Podle vlastních slov si 

však představoval kamaráda trochu jinak. Vždy inklinoval ke starším dětem, 

ty ho však do svého kolektivu málokdy pouštěly. Výraznější problém byl 
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s jeho intenzivním prožíváním dětských hádek. Ty Danko bral velmi vážně 

a trápil se nad nimi výrazně delší dobu.  

Do školy začal chodit dva měsíce před šestými narozeninami. V čtení 

a počítání byl výrazně před svými spolužáky, psaní a kreslení mu však dělalo 

velké problémy. Danko je levák a jemná motorika nepatří k jeho silným 

stránkám. Po dvou měsících školy navrhla učitelka rodičům, zda nechtějí 

zvážit Dankův přestup do druhé třídy. Protože ale byl už tak mladší než 

spolužáci z první třídy a potřeboval ještě trochu procvičit ruku, rozhodli se 

rodiče, že ho ve třídě nechají. Učitelka mu postupně připravovala náročnější 

úkoly a v druhém půlroce Danko část vyučování absolvoval společně 

s druháky, aby si na sebe zvykli a poznali se. I v druhé třídě zvládal učivo bez 

problémů  - většinu probírané látky již znal. Učitelka mu ale opět po dohodě 

s rodiči připravuje náročnější úkoly a práce, aby se Danko ve škole nenudil. 

Doma má již velmi obsáhlou knihovnu, nad knihami tráví mnoho volného 

času. Stejně tak si oblíbil mapy a glóbus. Dokonce si sám začal vyrábět mapu 

světa a rodiče překvapil neuveřitelnou trpělivostí a precizností, s jakou 

dokázal pracovat. Matematika však stále zůstává jeho hlavní zálibou, kterou 

rozvíjí hlavně doma nad učebnicemi pro vyšší ročníky a s rodiči. 

Do školy chodí většinou rád a baví ho, díky ochotě a péči učitelky. Podle 

učitelky a družinářky ho děti mají rády a vycházejí s ním dobře. Danko se 

však nad vztahy se spolužáky pořád trochu trápil, je velmi přecitlivělý 

a běžné neshody bere velmi vážně. Dankovu sebevědomí velmi pomohly 

floorbalové tréningy. Začal tam chodit od počátku třetí třídy a první měsíce 

se na ně  těšil.  Po určité době nadšení opadlo. Danko si stěžoval, že si tam 

nemůže najít žádné kamarády a že se tam necítí dobře. Trenér jeho problém 

rozpoznal a poslal ho chytat do brány. Od té doby je o mnoho jistější 

a spokojenější a na tréningy se těší. Jako brankář je úspěšný, má za sebou 

mnoho zápasů, spoluhráči  ho vzali mezi sebe, našel si mezi nimi velmi 

dobrého kamaráda. Silný vztah má k trenérovi, ke kterému vzhlíží a má ho 

rád. Rodiče mají velké štěstí nejen na dobré pedagogy ve škole, ale i na 

rozumného a citlivého trenéra. 
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Martin 
 

Tento příběh není, po mnoha návštěvách klubu rodičů STaN ECHA, 

žádnou výjimkou. Velmi dobře se zde ukazuje, jak škola může díky 

nepochopení pedagogů vysoce nadanému dítěti uškodit. Také jsou v příběhu 

Martina (stejně jako z příběhu Danka a Matyáše) patrné charakteristické rysy, 

o kterých pojednávala teoretická část této práce. 

 
Martin se narodil předčasně z rizikového těhotenství, s velmi nízkou 

porodní váhou. Po prvních měsících  se však začal vyvíjet neobyčejně rychle. 

Seděl už jako šestiměsíční a ve 12 měsících již chodil a mluvil. V roce a půl 

uměl všechny barvy, ve dvou letech uměl nazpaměť mnoho básniček a 

písniček. Ve dvou a půl letech se začal velmi aktivně zajímat o písmenka, ve 

třech letech již uměl počítat do deseti a znal velkou i malou tiskací abecedu. 

Byl velmi živé, aktivní a samostatné dítě. 

Ve školce, kam začal chodit od tří let,  začaly první problémy. Těžko 

snášel odloučení, plakal. Po několika měsících si na školku začal zvykat, ale 

nikdy to tam neměl rád. Rodičům si stěžoval, že se tam nudí, že ho nebaví 

hrát „přihlouplé“ hry a že tam nemá žádného kamaráda. Ráno měl 

nevolnosti, vzdoroval a odmítal odejít do školky. 

Ve čtvrtém roku už počítal do 100, sčítal, odečítal, oblíbil si různé logické 

hry, dětské křížovky, doplňovačky. V pátém roce již četl knížky, velmi dobře 

pracoval s čísly, začal psát svou první „knihu“, vymýšlel „projekty“, 

„patenty“. V oblasti zájmu se uměl velmi dlouho a velmi intenzivně 

soustředit.  

V šesti letech nastoupil do školy, do které se těšil s tím, že se něco nového 

naučí. Po několika týdnech začaly problémy. Ráno brečel a odmítal do školy 

chodit. Matematiku neměl rád, stěžoval si, že ho nebaví stále jen vybarvovat. 

Učitelka se zaměřila na jeho slabý výtvarný projev a na neúhlednost jeho 

písma. Pokud jde o počítání a čtení, vyvolávala ho velmi výjimečně, protože 

věděla, že to už to umí. Úkoly, které ostatní žáci dělali s paní učitelkou celou 

hodinu, měl Martin velmi rychle hotové a neměl pak co na práci. Začal si 

tedy nosit do školy  knížky, to ale  paní učitelka zakázala.  Martin  musel 
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v klidu sedět na místě a čekat, až všechny děti dodělají svou práci. V druhé 

třídě se začíná chovat  k učitelce vzpurně a nepřátelsky, má roli třídního 

„šaška“, používá neslušné výrazy. Často odmítá psát domácí úkoly, řešit 

zadané příklady.  Zhoršuje se mu prospěch. Už sice každé ráno před školou 

nepláče,  má ale nevolnosti, bolesti hlavy. Celkově je velmi často nemocný. 

V poslední době odmítá chodit do školy s tím, že už všechno ví a co by tam 

dělal. Kamarády ve třídě nemá, jeho atypické projevy bývají často příčinou 

útoků spolužáků. Velmi se fixuje na svého staršího bratrance, kterého 

považuje za svého nejlepšího kamaráda. Velmi rád je také sám. Učitelka 

rodičům oznámila, že je nesoustředěný a emocionálně a sociálně nevyzrálý 

(což dětský psycholog, který Martina vyšetřoval, nepotvrdil). V  prostředí 

starších  (kromě svého bratrance –  nejlepšího kamaráda má ještě další dva 

starší bratrance a sestřenici) je velmi rád,  živě diskutuje a cítí se s nimi 

dobře.  Jeho „problémové“ chování jako zázrakem mizí.  Rodiče nyní zařizují 

přestoupení na jinou, vhodnější školu. Martin je však už přesvědčen, že mu 

škola  nic nedá a svůj negativní postoj stále upevňuje.  

 

Matyáš 
 

Tento příběh je nejobsáhlejší a nejpodrobnější. Rozhodla jsem se totiž 

použít vybrané části zápisků  jeho matky (od 24. měsíce do 7 roku a 2 měsíců 

věku Matyáše - s jejím svolením) popisující jeho vývoj. Tento zdroj informací o 

vývoji a rysech mimořádně nadaného chlapce  je bezesporu nejautentičtější a  

nejcennější.  

Do doby, kdy začal chodit do školy, matka Matyáše netušila, že je vysoce 

nadaný. Vždy se jí zdál velmi bystrý, ale mnoho rysů a znaků jeho osobnosti 

zařadila až zpětně díky psychologovi, který ji na mimořádné nadání syna 

upozornil. Po prodělané chřipce krátce po třetím roce dostal velmi závažné a 

vzácné  svalové onemocnění. Velmi snadno se unaví, do školky proto nikdy 

nechodil. Do školy chodí, jak mu to zdraví dovolí, většinou se učí s matkou 

doma. Mají štěstí na velmi dobrou učitelku, která Matyášovi vymýšlí různé 

projekty a náročnější úkoly. Přes to si Matyáš stěžuje, že ho učivo páté třídy 

nebaví. 
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Zápisky o Matyášovi 

 

Motto: Když se Vám narodí takovýhle 
synek, měl by Vám hned někdo v 

porodnici říct: "Cokoliv od této 
chvíle řeknete, bude použito proti 

Vám". 
 

 
Tyto informace jsem vytáhla z Matyášových deníčků. Psala jsem je nám, 

rodičům, pro obveselení a taky proto, že jsem si říkala, že ho to bude jednou 

zajímat. Od začátku velmi málo spal a  vyžadoval pozornost. Klasické hračky 

ho příliš nebavily, daleko nejvíc ho zajímalo nářadí a různé odřezky, šrouby, 

stroje, ale i rostliny, živočichové… Také velmi záhy a velmi dobře poznával 

barvy, velmi rychle si zapamatovával  říkanky a písničky. Pamatuji se na 

jeho neustálé opravování (když jsem o něčem řekla, že je to modré,  opravil 

mne, že světle modré atd.)  

Nechtěli jsme ho zahlcovat informacemi,  když se nás ale do omrzení v 

lese ptal, co je to či ono za houbu, vytáhli jsme na něj atlas hub... a tak to šlo 

se vším. Měla jsem hrůzu z toho, aby se ve škole nenudil a tak jsem se cíleně 

nezabývala čtením a počítáním (jen jsem odpovídala, když se zeptal a když 

po třetím roce pořád chtěl vědět písmenka, ukázala jsem mu azbuku a řeckou 

abecedu…). 

 
 
24. měsíc: Používá na 350 slov a na 50 vlastních jmen. Říká věty jako:"Já 

jdu plavat" (to řekl jako svou první delší větu). Nejpoužívanější slova: "Pučit, 

podivat, moc počebovat!". Poznává houby (hříbky, holubinky a jeho velmi 

oblíbené "chomůrky").  

Když přijedeme na chalupu, ptá se, co to je a ukazuje na netřesky. "Kytička", 

povídám. "Hm, netresk!", usadí mne. Někdy okolo druhého roku se naučil 

(vlastně sám) vyslovovat "r". 

2 roky a 2 měsíce:  Říká souvětí, počítá do dvou, pozná dost písmen 

(ačkoliv ho to neučíme). 
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2 roky a 3 měsíce: Používá: "moje" a "já" zcela suverénně (moje máma, 

moje táta). Jednou bouchal dědečka do nohy a volal při tom: "Existuju, 

existuju!" - kde to tehdy sebral nevíme nikdo  dodnes. 

"Proč" používá sporadicky, spíš se ptá "Co by tomu rekl...." 

2 roky a 5 měsíců: Mluví překvapivě smysluplně.  Některá slova ale 

komolí. Jezdí na tříkolce. Zná neuvěřitelné množství značek aut (a pozná je i 

z boku). Miluje nářadí. Když jedeme s  kočárkem kolem orloje, volá:"To 

namaloval Josef Mánes!" (to ho naučil děda). 

2 roky a 7 měsíců: Při různých příležitostech tvrdí, že je dospělý. Skládá 

puzzle mapy Skandinávie (asi 85 dílů). Během několika dnů se ji naučí 

skládat sám a pamatuje si, kde jsou např. Lofoty. Když puzzle rozloží, 

vyžaduje:"Plakejte!", když ho složí:"Tleskejte!". Bravurně ovládá názvy 

různých tvarů. Zná čísla všech dveří na chalupě (z první republiky mají kvůli 

klíčům malá stříbrná čísla na rámu). Když ho chci dát spát, srdceryvně volá: 

"Ne, do trojky ne!" (náš pokoj má číslo 3).  

2 roky a 9 měsíců: Nejvíc vzhlíží k sousedovi na chalupě. Je elektrikář a 

jezdí s plošinou a vyměňuje lampy veřejného osvětlení. Chodíme večer po 

vesnici, u každé lampy ho musím zvednout, Matyáš  "vymění"  žárovku a 

jdeme dál. Kolemjdoucím oznamuje:  "Jsem Tomáš Hüttner. Jdu opravovat 

lampy. To je moje plošina (ukazuje na mne). Tu jsem si koupil. ( Když ho pak 

jdu ve třech a půl letech zapsat do školky, oslní paní ředitelku svými 

vědomostmi, ale na otázku „A jak se jmenuješ?“ s přehledem odpoví: „Tomáš 

Hüttner!“. Paní ředitelka se na mne dívá trochu divně, když ho omluvně 

opravuji, že Matyáš Kosík…)  

2 roky a 10 měsíců: Jedu k sousedovi opravit auto, Matyáše beru sebou, 

mají děti. Ty ho ale nezajímají tolik jako fotobuňka na domě. Nakonec vleze 

do auta, vytahá všechno nářadí a taky opravuje (aby ho soused nezahanbil). 

Dokáže na mapě najít světadíly a ví, jak se jmenují. 

2 roky a 11 měsíců: Pozná píseň, kterou slyšel před třemi měsíci (a 

vzpomene si na slova). 

Oblíbená hračka : dětská vrtačka. Ostatní dětské nářadí zahazuje. 

Ohromně rád se mazlí. Od začátku a pořád. 
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3 roky: Neustále nás zkouší ze známých faktů "A proč...?" Když řeknu, že 

nevím, kontruje:" Tak si něco vymysli!". Při tříleté prohlídce mu paní 

doktorka zkouší zrak na tabulce s čísly. Ovládá je bezchybně. 

Z Matyášových  výroků: 

Stavovala jsem se v knihkupectví, kde pouštěli desky. Matyáš to z kočárku 

poslouchal, pak vyndal flašku z pusy a oznámil prodavači: "To já 

poslouchám Glenna Millera!"  

 Dívá se na zeď, kterou počmáral. "To udělal zlobivej chlapeček!" Já: "A jak 

se jmenuje?"   M:"Maniak!" 

3 roky a 3 měsíce: Vyrábí sochy z polínek a hřebíků. Vytáhli jsme z půdy 

mou starou sbírku lahviček od parfémů a záhy je zná všechny jménem.  

3 roky a 7 měsíců: Je už tak unavený, že začínáme chodit po doktorech. 

Čteme atlas hub  a častuje nás pak větami jako:" Krásnorůžek lepkavý je v 

mládí jedlej. Bez mládí je nejedlej." Pozná velké množství hub i v lese. Asi víc, 

než leckterý dospělý. Paní doktorce říká, že o víkendu sbíral Stroček 

trubkovitý. " A jaký má klobouček?", ptá se paní doktorka, která očividně 

neví, jak ta houba vypadá. "Kornoutkovitý!" 

Rozebere mi Jelení lůj na čtyři nestejně vysoké válce, seřadí je podle velikosti, 

ukáže na nejnižší a řekne:"Takhle málo má Zeman!" (sleduje volby). 

3 roky a 10 měsíců: Pořád jsou problémy s jídlem (nemá čas, musí při jídle 

dělat ještě něco jiného). Strašně ho zajímá azbuka.  

3 roky a 11 měsíců: Učí se řeckou abecedu. Moc ho to baví. A rád si hraje s 

auty na bouračky a jiné záležitosti vyžadující přítomnost policajta (mne, 

táty, babičky...). 

Honím ho s vařečkou, abych ho za cosi ztrestala. M:"Počkej! Domluvíme se! 

Budeme diskutovat!" 

4 roky: Studujeme knihu o drahokamech. Za dobu, co jsme v nemocnici, se 

naučí stupnici tvrdosti, pozná rubín, smaragd, citrín… (Za pár dní se v 

jednom zlatnictví  Matyáš podívá do pultu, ukáže na prsten  se zeleným 

kamenem a řekne, že je to smaragd. Když se prodavačky diví, jen utrousí:" 

Zelený je smaragd, olivín nebo chryzopras!" ) 

Jdeme do cirkusu s jeho stejně starým kamarádem. Ten je nadšen, Matyáš 

otráven. Nakonec s ním musím asi po hodině odejít. U stanice metra řeže 
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nějaký řemeslník řezačkou dlaždice. Konečně ta správná podívaná! Matyáš 

následující hodinu soustředěně pozoruje, jak se řežou dlažky. 

4 roky a 2 měsíce: K Vánocům dostane figurky dinosaurů, kteří si ho 

rázem získají a od té doby je více či méně studujeme pořád. Stavíme igloo, 

které musí mít anténu na televizi a morseovku. A taky (místo sněhuláka) 

sněhové auto, které Matyáš vylepšuje součástkami, které vyloudí na jednom 

autoopraváři. Vylepší ho i ventilem na plyn (zemní) - auto přece musí mít 

plyn. Řadící páku vyrobil ze starého smetáku. 

4 roky a 4 měsíce: Umí správně používat slovo definitivně. Strašně ho 

baví vymýšlet nadávky typu "ty spálená chňapko“.  Sbírá šmirglpapíry- 

vytrhává si z nich kousky s čísly a moc se raduje, když dostane nějaký, co 

nemá. V té době zcela bezpečně pozná šmirgl 80 nebo 240. 

4 roky a 6 měsíců: Vyloudí na mně největší klíč na montování, který chce 

koupit už od léta a je z něj tak nadšený, že s ním spí i v posteli.  

4 roky a 7 měsíců: Miluje dinosaury, pořád o nich něco čteme. Staví jim 

domečky z prkýnek, které pak lakuje barvou. Vyrobili jsme časovou spirálu 

(vznik země, jednotlivá období, Matyáš ji vyzdobil kresbou). Děláme 

jednoduché chemické pokusy (jedlá soda+ocet, barvíme to hypermanganem 

či modrou skalicí), zná některé chemické značky. Krásně vyslovuje rozsypal 

(roz-sypal) a místo zakop´ a upad´  říká zakopl a upadl. 

Strašně rád vymýšlí složité názvy pro houby: Slabonožka šedo-černo-středo-

bílo-tenko… 

4 roky a 8 měsíců: Baví ho motýli a brouci. Čteme Rychlé šípy a Atlas 

brouků a Kocoura Modroočka.  TV ho moc nebaví. Píše dlouhé texty 

nesrozumitelným písmem a já k tomu musím psát "překlad". 

4 roky a 9 měsíců: Hraje si se sousedovic dětmi na písku (staví silnice). 

Jinak ho moc pískoviště nebaví. Udělala jsem mu jedno na zahradě, do toho 

si sází kytky, stromečky a jahody. 

Miluje pálení větví a listí - s dědečkem si hrají na pana Čadílka. Po večeru 

plném dýmu a  radostného pištění, zakončí Matyáš večer poeticky: "Pan 

Čadílek odjel do svého domova z dýmu, kouře a popela." 

Z Matyášových výroků: 

"To víš, něco mi nejde, něco neumim, něco chci dělat jinak, něco nestojí za to." 

"Já vás nezlobim, ale vy říkáte to,  s čim já prostě nesouhlasim." 
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Vyplňuje křížovku a do kolonky "prohra v boxu" napíše: ZEMŘÍT.  

5 let: Objevil sprostá slova. Dostal  malý foťák a nafotil s ním docela hezké 

fotky. Dostal na rozebrání budík, autorádio a nastala éra rozebírání...Začal 

si "vydělávat" peníze pořádáním výstav hub /návštěvníky je rodina a 

vstupné je vybíráno v desetníkách/. 

Máme pročtenou encyklopedii vesmíru, Matyáš zná planety našeho 

solárního systému včetně složení atmosféry. Zajímají ho také atomy, kvarky, 

gluony. Už nejsem moc schopná odpovídat na jeho otázky, zvlášť, když 

encyklopedie nepočítají  s těmi, kdo kladou  spoustu všetečných otázek. Taky 

si pamatuje názvy měsíců u některých planet. A má svou vlastní teorii na to, 

co bylo před Velkým třeskem. 

5 let a 2 měsíce: K Vánocům dostal autodráhu, ale zajezdil si jednou, pak 

zbytek vánočních prázdnin rozebíral starou promítačku a další stroje. To je 

daleko zajímavější. Také dostal knihu "Přehled učiva chemie pro SŠ", kterou 

pak chce pořád číst.  

Z Matyášových výroků: 

Já:"Spadlo ti to, protože tu máš nepořádek!" M.:" Tvoje hypotéza je nesmírně 

zajímavá, ale je to jinak!" 

5 let  a 4 měsíce: Velice rád vystřihuje věže a bedny z různých katalogů, 

zná reproduktory (které jsou výškové, které basové). Do opravny 

fotoaparátů chodíme pro neopravitelné kusy a doma je rozebíráme na 

jednotlivé součástky. Moc rád - a šikovně - štípe dřevo. Nářadí v dílně je 

stálice mezi hračkami. Čte mi novinové titulky přes rameno, přečte je i 

vzhůru nohama.  

5 let a 5 měsíců: Dostává na rozebrání rádio s elektronkami, které se 

nadlouho stanou tím nejzajímavějším (trvá vlastně dodnes). V nemocnici ho 

chce nachytat pan primář na to, že zas ty chemické vzorce tolik nezná, když 

mu dá otázku, proč je ve vzorci CuSO4 - O4. Matyáš mu vysvětlí, že jsou tam 

4 atomy kyslíku. 

5 let a 8 měsíců: Přečetl mi celou první kapitolu Kocoura Modroočka. 

Velmi rychle a bez zadrhávání. Sám si šije obaly na elektronky. Docela mu to 

jde. 

Z Matyášových výroků: 
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"Ze mně vyroste zakřiknutej a vůbec ne pořádnej kluk, jestli mi budeš takhle 

odporovat s lampama!" (nechci mu dovolit, aby s elektronkami spal v 

posteli). 

5 let a 8 měsíců: Zkouším Matyáše z přechylování. Jde mu to, až na pár 

zapeklitých případů: kopáč-kopačka, lékárník-lékárnička, spisovatel-

spisovnička. Paní doktorka chce vyšetření u psychologa a psychiatra kvůli 

nespavosti a dráždivosti (negativní účinky kortikoidů). Psycholožka dělá  

Matyášovi i IQ test. Bez problémů odpovídá na otázky jako např. jakou 

barvu má naše vlajka, kolik je tucet, co potřebujeme dýchat, čím se platí v 

Německu... Neví si rady jen s otázkou jak je vysoký průměrný muž. Na 

otázku, co má společného kočka s myší, řekl, že ocásek. Byli jsme tam asi dvě 

hodiny, paní doktorka řekla, že je velmi silně nadprůměrný. Že je proti 

separaci chytrých dětí, ale že v jeho případě bychom se měli poohlédnout po 

speciální škole, jinak se bude nudit.  A že nemá žádný respekt před 

dospělými. 

5 let a 9 měsíců: V téhle době ho nebaví pohádky, kromě Macha a 

Šebestové a Rychlých šípů. Nejraději čte Radiotechniku od J. Trůnečka či 

Přehled učiva chemie. Někdy v téhle době řekne o Kačerovi Donaldovi, 

kterého jsem mu dosud kupovala, že je to pitomost, že už to nebude číst. 

Nakonec jsme je věnovali sousedovic dětem. Nejvíc ho baví rozebírat stroje a 

někomu to vysvětlovat. Přednáší o elektronkách prababičce upoutané na 

lůžko (nemůže chudák utéct). Skoro po hodině vyjde: "Já jsem prababičce 

vysvětlil, co je to sinusoida a ona  je z toho celá chytrá!" 

Od souseda má půjčenou krystalku (rádio), s tátou udělají anténu a 

uzemnění a po večerech ho poslouchá. Miluje chození na houby, ale moc toho 

neujde. Houby naštěstí rostou i kousek nad domem. 

5 let a 11 měsíců: V této době ví, co je Ohm, mega Ohm, mikro Farrad, piko 

Farrad, respektive ví, kolik Ohmů má mega Ohm atd. Velice ho baví známky, 

zvlášť ho zajímají komunistické (červené). 

6 let: Umí číst, počítat do deseti (ale i do více, když má náladu), sčítat, 

odčítat, umí psát tiskacími písmeny, umí římské číslice. Nechce chodit do 

divadla,  číst a dívat se na pohádky, chce číst encyklopedie, odborné knížky, 

Asterixe a Obelixe. Baví ho chemické pokusy,  sbírat houby, rozebírat stroje a 

poslouchal by hodiny souseda na chalupě, který rozumí všem strojům. K 
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narozeninám dostal nefungující gramofon. Dostal také hru LOGITRONIC, 

kde se dají sestavovat různé elektrické obvody. Se sousedovic 13letým 

synkem sestavují např. světelné čidlo. V Praze chodíme za roh ke sklářovi a 

Matyáš si u něj vždycky může něco vyfouknout (vyfukuje si samozřejmě 

různobarevné baňky na elektronky...). 

Z Matyášových výroků: 

"Když lidi umřou, tak se potom zase naroděj, viď? A až bude konec Země, tak 

potom bude další Velkej třesk a všechno začne znova, viď? Takhle se všecko 

opakuje pořád dokola." 

"Tohle je prastará cesta. Támhle udělám novou amatérskou trasu," brumlá si 

pro sebe, když jezdí na saních. 

6 let a 2 měsíce: Období, kdy je hodně unavený, prakticky nechodí ven. 

Hraje hodně desky na svém gramofonu (Suchého, Most přes řeku Kwai, pak 

V+W). Na normálním gramofonu si pouští Gilberta Bécauda, Armstronga, 

ale i třeba Emu Destinnovou a klasiku. Rád se koupe se všemi svými 

dinosaury, kteří se nechtějí koupat a volají  zástupce Spolku pro ochranu 

zvířat (mne) a Matyáš jim vysvětluje, že mýt se musí každý. S pomocí v 

domácnosti to není slavné. Když jsem se ho snažila nalákat na pečení 

vánočního cukroví, začal mi místo vanilkových rohlíčků tvarovat diody. K 

Vánocům si přeje gramofon na 78 otáček. Dostane ho a všechny ostatní 

dárky zůstávají pod stromkem bez povšimnutí. 

K Vánocům dostal také hru „Peníze“, kde se nakupují a prodávají akcie tak, 

aby  z nich byl co největší zisk. Hra má 4 fáze: oživení, konjunktura, 

stagnace, krize. Matyáš velmi rychle pochopí princip a snaží se, aby hra byla 

co nejdéle ve fázi „krize“, aby akcie skoupil pod cenou. Velice ho to baví. 

6 let a 3 měsíce: Nejoblíbenější zábava - pouštění desek. Od Olympicu po 

Pucciniho. Velmi oblíbený je V+W a Ježek. Moc nechodí, ujde tak 1 km za den, 

většinou jsme doma.  Zapojuje elektromotorky vypreparované ze starých 

strojů do baterií. Je hodně unavený, soustu času trávíme čtením v posteli. 

6 let a 4 měsíce: Dostal starší počítač, který si ho velmi získá. Naučí se s 

ním bleskurychle zacházet, ukládat na disketu, psát texty do různých 

obrazců... 

 6 let  a 5 měsíců: Bavíme se doma vyplňováním knížek pro předškoláky. 

Jsou tam dvě rádia, na kterých má najít pět rozdílů. První, čeho si všimne je, 
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že tam mají na UKV KHz a na MV MHz, když je to přece obráceně /UKW v 

MHz  a MV v KHz/. Kontroluji to podle rádia. Má pravdu. 

6 let a 6 měsíců: Zaujme ho v TV pořad "Pomozte dětem". Když mu 

vysvětlím účel akce, rozhodne se, že bude také sbírat peníze. Vyrobil si sám 

kasičku a od té doby tam vhazuje jednak část peněz, které sám dostane, 

jednak peníze od lidí, které přemluví, aby na tuhle akci přispěli a jednak 

peníze z jeho vlastních "dobročinných akcí" (např. prodej hřebíku dědovi 

vynese 1 Kč nebo vybírá padesátníkové vstupné na vlastní výstavě hub). 

Poznámka: na Pomozte dětem vybírá už třetí rok, když dostane od tetiček 

nebo babiček nějaké peníze, vždycky jich dá půlku pro děti, které to potřebují, 

ačkoliv si třeba velice chce koupit modýlek auta.  

Hraje docela obstojně kanastu. Po večerech si čte Leningrad - průvodce po 

Leningradu v ruštině. 

Z Matyášových výroků: 

Já: "Lidi hrajou hry, aby se pobavili a pocvičili si mozkové závity."  M: "To 

nejsou závity, to jsou neuronová spojení!" 

Já: " No nazdar, tady je nepořádek!" M: "To je jenom malej výpuk mládí. To 

je jen jedno procento nepořádku, co budu dělat, až budu puberťák". 

6 let a 10 měsíců: První školní den byl krásný. Druhý den  se Matyáš 

přezul v šatně, popadl tašku a vypálil do třídy, ani se po mně neohlédl. Za 

hodinu vyběhl s taškou ven a řekl, že jdeme domů, že už ho to nebaví, že 

nedostává žádné úkoly.  

6 let a 11 měsíců: Na radu paní učitelky s ním jdu do radiotechnického 

kroužku, do kterého normálně přijímají děti nejdříve od 4. třídy. Matyášovi 

se tam ale nelíbí. Problém není ani tak v jeho znalostech (na otázku, co dělá 

dioda, odpovídají o dvě hlavy větší kluci,  že svítí a jediný Matyáš odpoví 

správně, že svítí a usměrňuje), spíše v tom, že kluci jsou o moc větší, dívají se 

na něj spatra a hlavně v pojetí kroužku.  

Nejoblíbenější pořad v televizi je britský seriál „Červený trpaslík“.  

7 let: Bavíme se o počítání, chválím ho, jak to umí, pak trochu neprozřetelně 

řeknu, že to by možná ani Martin neuměl (sousedovic syn, který chodí do 

5.třídy).  M: “A Martin to neumí spočítat? On to má zakopaný v podvědomí a 

ve vědomí má lumpárny, že?“ 

Z Matyášových výroků: 
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"S paní učitelkou Vaňkovou na začátku byly osobní neshody, teď už jsme to 

vyřešili tím, že jsem se začal zklidňovat. Na začátku byl ale oheň na střeše." 

Ptám se ho, jestli se chce dívat v televizi na ruskou pohádku „Mrazík“.  M: 

“Ne, že by mne to nebavilo, ale já když dlouho sedim u televize, tak si 

připadám jako blbec.“ 

7 let a 2 měsíce Vesmír ho baví pořád. V National geographicu studujeme, 

jak asi probíhal Velký třesk.  Zajímá ho vliv černých děr na časoprostorové 

kontinuum (přesně takhle to říká). Když se ho člověk zeptá, co to znamená, 

dokáže to vysvětlit jinými slovy. Namazaný rohlík jí vidličkou, aby si 

neumastil ruce a zajímá ho, proč nemá také mastno v puse. Někdy nás 

udivuje svými nápady – mne ani manžela by například nikdy nenapadlo, že 

kdybychom byli ve vesmíru a hodili od sebe kamínek, že by se stal (za 

určitých pravidel) naším satelitem… 

Večerní povzdech v postýlce: "Život je hrozně krátkej. Jenom sto let, ani ne. 

Kdybych tak mohl žít 300 let!"  

*** 

 

 

 

Matyáš, 5 let: Vesmír v azbuce 



 92 

 

 

Matyáš, 6 let: Zapojení, schéma 

 

 

Matyáš, 6 let: Chemické  pokusy 
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PŘÍLOHA 

 
Příloha 1: Škála naděje pro děti 

 
Otázky o Tvých cílech 
 

Přečti si pečlivě každou větu. U každé  se prosím zamysli, jak jsi na tom TY ve 
většině situacích. Zaškrtni rámeček u tvrzení, o kterém si myslíš, že tě popisuje 
nejlépe.....□. 

Například zaškrtni rámeček „Nikdy“, pokud tě to vystihuje. Nebo zaškrtni rámeček 
s tvrzením „Vždy“, když se na tebe hodí. Odpověz prosím na každou otázku zaškrtnutím 
vždy jednoho rámečku.  

Nejsou žádné správné ani špatné odpovědi. Pokud chceš svou odpověď opravit, 
přeškrtni už provedený křížek a udělej nový u odpovědi, která je Ti nejbližší.  
 
Srdečně děkuji za Tvou spolupráci! 
 
 
1. Myslím, že se mi daří docela dobře. 

    
 1                     2                  3                 4                 5                  6  
 □                    □                  □                 □                 □                 □ 

    Nikdy         Málokdy        Někdy          Často      Většinou         Vždy 
 
 
 
2. Mám hodně nápadů, jak dosáhnout toho, co je  pro mne důležité. 

 
  1                  2                  3                  4                 5                  6  
  □                  □                 □                  □                 □                 □ 

    Nikdy         Málokdy       Někdy         Často        Většinou        Vždy 
 
 
 
3. Daří se mi stejně dobře jako mým spolužákům. 
 

   1                  2                  3                  4                 5                  6  
   □                  □                 □                  □                □                  □ 

    Nikdy          Málokdy      Někdy           Často     Většinou          Vždy 
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4. Když se objeví problém, mívám mnoho nápadů, jak ho vyřešit. 
 

   1                  2                  3                  4                 5                  6  
   □                  □                 □                  □                □                  □ 

    Nikdy          Málokdy      Někdy           Často       Většinou        Vždy 
 
 
 
5. Myslím, že to, co jsem v minulosti udělal/udělala mi pomůže i v budoucnosti. 
 

   1                  2                  3                  4                 5                  6  
   □                  □                 □                  □                 □                 □ 

    Nikdy          Málokdy       Někdy         Často         Většinou       Vždy 
 
 
 
6. I když to chtějí ostatní vzdát, já vím, že umím najít způsob, jak problém vyřešit. 
 

   1                  2                  3                  4                 5                  6  
   □                  □                 □                  □                 □                 □ 

    Nikdy         Málokdy       Někdy           Často       Většinou        Vždy 
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Příloha 2: Jak se daří nadaným dětem ve škole? 
 

Prostřednictvím těchto otázek chci zjistit něco o tom, jak se Ti daří ve škole, jestli 
jsi tam spokojený/spokojená. Dlouho nepřemýšlej, jednoduše zaškrtni číslo u  hodící 
se odpovědi. Neexistují žádné špatné, ani správné odpovědi.  

 
Jsi ve své škole spokojený/spokojená? 
Jsem úplně spokojen/spokojená...................................................1 
Jsem celkem spokojen/spokojená.................................................2 
Jsem trochu nespokojen/spokojená..............................................3 
Vůbec nejsem spokojen/spokojená...............................................4 
 
 

      Co si sám/sama myslíš o svých schopnostech ve třídě? 
Nadprůměrné...............................................................................1 
Spíše nadprůměrné......................................................................2 
Průměrné.....................................................................................3 
Spíše podprůměrné......................................................................4 
Podprůměrné...............................................................................5 
 
 
Jsi spokojen/spokojena s tím, jak škola Tvé výsledky hodnotí? 
Jsem velmi spokojen...................................................................1 
Jsem z části spokojen..................................................................2 
Jsem z části nespokojen..............................................................3 
Jsem velmi nespokojen...............................................................4 

 
 
      Nudíš se ve škole? 

Vždy...........................................................................................1  
Často..........................................................................................2  
Málokdy.....................................................................................3 
Vůbec.........................................................................................4 
 
Připadá Ti spíše lehké nebo těžké, najít si nové  
kamarádky/kamarády ve škole? 
Velmi lehké...............................................................................1 
Docela lehké..............................................................................2 
Docela těžké..............................................................................3 
Velmi těžké...............................................................................4 
 
 
Jaký je Tvůj vztah s učitelem? 
Velmi dobrý...............................................................................1 
Docela dobrý..............................................................................2 
Docela špatný.............................................................................3 
Velmi špatný..............................................................................4 
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