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Abstrakt 

 Tato práce se zabývá stigmatizací rozumově nadaných dětí, zejména na situaci v 

České republice. Toto téma není v ČR odborně rozebráno, v zahraniční literatuře existuje 

pár výzkumů na toto téma, nemají však sociologické zaměření. Z tohoto důvodu se 

autorka snaží podívat na téma z jiné perspektivy. Využívá k tomu teorii stigmatu od 

Ervinga Goffmana a zároveň se opírá o pedagogickou a psychologickou odbornou 

literaturu zabývající se nadanými dětmi. Výzkum je založen především na šesti 

rozhovorech s rodiči nadaných dětí, ale také částečně na informacích získaných na dvou 

konferencích o nadaných dětech.  

 Ve výzkumné části se autorka zaměřuje na stigmatizaci skrze tři typy identit, se 

kterými pracuje ve své teorii Goffman. Skrze ně pak ukazuje, kdy a jak stigmatizace 

probíhá, jak se nadané děti, ale i jejich rodiče, snaží ovlivnit, pomocí managementu 

stigmatu, jaké informace o sobě dávají svému okolí, a nakonec se zaměřuje na to, jak své 

stigma vnímají samotné nadané děti a jaké rady jsou jim v tomto ohledu dávány. Analýza 

dat naznačuje, že ke stigmatizaci u nadaných dětí dochází, avšak ne u všech stejným 

způsobem a ve stejných sociálních prostředích.  

 

Abstract 

 This thesis is focused on the stigmatization of gifted children with the emphasis 

on situation in the Czech republic.  The research of this topic is not much covered in 

Czech environment, foreign literature offers a few studies, but they do not have 

sociological focus.  Therefore the author of this thesis aims to approach this topic from a 

different point of view. She uses the Erving Goffman’s theory of stigma and also 

information from pedagogical and psychological literature about gifted children. The 

research is based primarily on six interviews with the parents of the gifted children but 

also partially on the information gained during two conferences.  



 

 In the research part, the author focuses on stigmatization trough three types of 

identity that Goffman defines in his theory. The author uses these types of identity to 

show how and when the stigmatization takes place, how the gifted children and their 

parents use the stigma management to influence the information they give to others and 

how the gifted children feel about their stigma and which advices are given to them in 

this matter. The analysis of the data indicates that the stigmatization of the gifted children 

does happen, but the process is different for every child and every social environment. 
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1. Předpokládaný název práce 

Sociální znevýhodnění rozumově nadaných dětí 

2. Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího problému 

Ve své bakalářské práci bych se chtěla zabývat sociálním znevýhodněním 

nadaných dětí – konkrétně rozumově nadaných dětí (existují například i hudebně či 

fyzicky nadané děti, ale těm se věnovat nehodlám). Definice nadání však není 

jednoznačná, existuje mnoho pohledů na nadání a tak je trochu obtížné jej 

charakterizovat. Já jsem si však, alespoň pro rozumové nadání, vybrala jednu z definic 

v knize Nadání a nadání Lenky Hříbkové: „Nadání se vymezovalo jako hodnota IQ 

přesahující 130.“ Hodnota IQ 130 je také hraniční pro to, aby se děti dostaly do Dětské 

Mensy, a právě dětem z Mensy se chci ve svém výzkumu zabývat. 

Pro rozumově nadané děti jsou charakteristické jejich specifické vlastnosti, díky 

kterým mohou mít i přes svoje nadání ve škole problémy, zejména pokud s nimi daný 

učitel nedokáže správně pracovat. Několik příkladů, s čím mohou mít rozumově nadané 

děti problémy, uvádí ve své knížce Edukace nadaných dětí a žáků Renata Kovářová a Iva 

Klugová. „Z analýzy výsledků práce s mimořádně nadanými žáky lze konstatovat, že tato 

skupina žáků je nejčastěji charakterizována disproporcionálním, asynchronním vývojem. 

Asynchronnost znamená, že nadaní mohou být aktuálně na různé úrovni vývoje v 

oblastiosi kognitivní, fyzické a emocionálně sociální.“ (24) Problém například vzniká 

s tím, že mají tyto děti jistou vyspělost pouze v určité oblasti, v jiných však mají 

problémy, se kterými by měl správný učitel počítat. „Většinou však platí, že nadané děti 

velmi nerady dělají činnosti, které jim nejdou. I z tohoto poznatku musí učitel vycházet 

při vlastní identifikaci.“ (26) Důležitý je podle nich také přechod na základní školu, tedy 

do první třídy. Zde se může vyskytnout mnoho problémů například s tím, že rozumově 

nadané děti často umějí určité dovednosti dopředu, což může vést k vyřazení z kolektivu. 

„Nadané dítě přicházející do 1. třídy základní školy se většinou velice těší. Jednak je to 

dítě zvídavé, toužící po nových informacích, jednak chce prokázat, co už samo umí… Na 

druhé straně je dítě mnohdy velice citově vázáno na rodiče a mohou se stupňovat 



 

problémy s vrstevníky… Dítě většinou má veškeré počátky učiva osvojeny a ztrácí tak 

kontakt s ostatními spolužáky, jelikož se nepodílejí na řešení společných úkolů.“ (27) 

Díky těmto a dalším problémům mají rozumově nadané děti paradoxně ve škole 

spíše problémy. Učitelé na běžných školách často nevědí, jak s takovým dítětem správně 

pracovat, což může vést k sociálnímu znevýhodnění. Já bych se ve své práci chtěla 

zaměřit na to, jaké jsou nejčastější problémy, se kterými se tyto děti setkávají, jaké mají 

důsledky a jak jim lze zabránit.  

3. Předpokládané metody zpracování a předběžná struktura práce 

Výzkum bude kvalitativní a bude probíhat s několika skupinami respondentů, 

které však všechny budou mít něco společného s rozumově nadanými dětmi. Abych 

tomuto požadavku vyhověla, budu se zaměřovat především na okolí dětí, které se dostaly 

a patří do Dětské Mensy - děti od 5 do 16 let s IQ vetší než 130. Chtěla bych dělat 

rozhovory s rodiči rozumově nadaných dětí, kteří mi mohou sdělit své zkušenosti, 

například s čím jejich dítě mělo či má problém, jak ho řeší daná škola, jestli dítě změnilo 

či rodiče aspoň uvažují o změně školy, jaké má postavení v kolektivu, atd. Dále 

přemýšlím i nad rozhovory přímo s dětmi, to však spíše se staršími, kteří mají již nějaké 

zkušenosti. Důležité budou také rozhovory s učiteli a to jak s učiteli běžných škol, kteří 

mají zkušenost s výukou nějakého rozumově nadaného dítěte, tak s učiteli škol, které se 

nějakým způsobem zabývají výukou rozumově nadaných dětí (např. Mensa gymnázium, 

ZŠ Métis, Cesta k úspěchu,…). Také je možné provádět zúčastněná pozorování ve 

třídách, kde se můžu zaměřit na zapojení rozumově nadaných dětí do výuky a na práci s 

nimi. 

 Dále bych chtěla spolupracovat s odborníky (např. s psychologem) a 

organizacemi, které se zaměřují na rozumově nadané děti. Mezi takové organizace patří 

například Mensa ČR - konkrétně Dětská Mensa, Centrum nadání, Centrum pro 

talentovanou mládež, Centrum rozvoje nadaných dětí, Společnost pro talent a nadání a 

další. Tyto organizace také provozují různé mimoškolní aktivity, kterých bych mohla 

provádět zúčastněná pozorování.  

 

4. Orientační seznam literatury 

Coleman, J. L, & Fults, B. A. (1982). Self-concept and the gifted classroom: The role of 

social comparisons. Gifted Child Quarterly, 26, 116–120. 



 

Cornell, D. O., Delcourt, M. A. B., Goldberg, M. D., & Blant, L. C. (1992). 

Characteristics of elementary students entering gifted programs: The learning outcomes 

project at the University of Virginia. Journal for the Education of the Gifted, 15(4), 

309–331. 

Field, T., Harding, J., Yando, R., Gonzales, A. et al.(1998). Feelings and attitudes of 

gifted students. Adolescence, 33 (130), 331 – 342. 

Fořtíková, J., Fořtík, V. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha: Portál, 2007. 

Fořtíková, J. (ed) Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí, Praha: TRITON, 2008. 

ISBN 978-80-7387-173-4. 

Hříbková, L. (2005). Nadání a nadaní. Pedagogicko psychologické přístupy, modely, 

výzkum a jejich vztah ke školské praxi. Praha: UK Pedagogická fakulta. 

Chan, L. K. (1988). The perceived competence of intellectually talented students. Gifted 

Child Quarterly, 32, 310–314. 

Jurášková, J. (2003). Základy pedagogiky nadaných. Pezinok: Formát. 

Kovářová, R. Nadané dítě na základní škole. Distanční text. Ostrava: 2007. 

Kovářová, Renata a Iva Klugová. Edukace nadaných dětí a žáků. Ostrava: Ostravská 

univerzita v Ostravě, 2009. ISBN 978-80-7368-430-3. 

Laznibatová, J. (2001). Nadané dieťa: jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. 

Bratislava: IRIS. 

Lytle, W. G., Campbell, N. J. (1979). Do Special Programs Affect the Social Status of 

the Gifted?. The Elementary School Journal, 80, 2, pp. 93 – 97. 

Krpoun, Z. (2012). Sociální opora: shrnutí výzkumné činnosti v české a slovenské oblasti 

a inspirace do budoucnosti – nadané děti. E-psychologie [online], 6 (1), 42-50 [cit. vložit 

datum citování]. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-8853. 

Sejvalová, J. Proč by měl být učitel občanské výchovy informován o identifikaci nadání 

a nadprůměrné inteligence. In Hrachovcová, M., Staněk, A. Občanská výchova v 

globalizující se společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0475- 



 

Sejvalová, J. – Novotná, L. Education of the Gifted in the Czech Republic. In MÖNKS, 

F. J. – WAGNER, H. Development of Human Potential: Investment into Our Future. 

Proceedings of 8th Conference. Bonn: Bildung und Begabung, 2003. 

Sejvalová, J. Nature x Nurture - Vlivy genetiky a prostředí na rozvoj intelektového 

nadání. Paidagogos, č. 15/ 2004 ISSN 1213-3809 [online] Dostupné na WWW: 

http://www.paidagogos.net/ [cit. 2004-01-22] 

Sejvalová, J. Indicators of Child´s Well-being in School and Society – the Case of Gifted 

Children – some of the research-based ideas in the Czech Republic. [online] Dostupné na 

WWW: http://www.comenius.upol.cz [cit. 2004-01-22] 

Schofield, N. J, Hotulainen, R. (2004): Does all cream rise? The plight of unsupported 

gifted children. Psychology Science, 46, 3, 379 – 386. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obsah 
1 Úvod .......................................................................................................................... 1 

2 Teoretický rámec práce ............................................................................................. 2 

2.1 Teorie stigmatu dle Ervinga Goffmana .............................................................. 2 

2.1.1 Stigma ......................................................................................................... 2 

2.1.2 Virtuální a skutečná sociální realita ............................................................ 3 

2.1.3 Typy stigmatu ............................................................................................. 4 

2.1.4 Typy stigmatizovaných ............................................................................... 4 

2.1.5 Identita ........................................................................................................ 6 

2.1.5.1 Sociální identita ................................................................................... 6 

2.1.5.2 Osobní identita ..................................................................................... 9 

2.1.5.3 Ego identita ........................................................................................ 11 

2.2 Nadané děti ....................................................................................................... 12 

2.2.1 Nadání ....................................................................................................... 12 

2.2.2 Typické charakteristiky nadaných dětí ..................................................... 14 

2.3 Výzkumy stigmatizace nadaných dětí .............................................................. 15 

3 Metodologie výzkumu ............................................................................................ 15 

3.1 Technika sběru dat ........................................................................................... 15 

3.2 Výběr respondentů ........................................................................................... 17 

3.3 Výzkumné otázky ............................................................................................. 18 

3.4 Analýza dat ....................................................................................................... 19 

3.5 Hodnocení kvality výzkumu ............................................................................ 20 

3.6 Etika výzkumu.................................................................................................. 20 

3.7 Respondenti ...................................................................................................... 21 

4 Analýza výzkumných dat ........................................................................................ 23 

4.1 Sociální identita ................................................................................................ 23 

4.1.1 Kategorie Školní prostředí ........................................................................ 23 

4.1.1.1 Vztahy s učiteli .................................................................................. 23 

4.1.1.2 Vztahy se spolužáky .......................................................................... 25 

4.1.1.3 Problémy systému.............................................................................. 28 

4.1.1.4 Dílčí shrnutí ....................................................................................... 31 

4.1.2 Kategorie Ostatní prostředí ....................................................................... 32 

4.1.2.1 Rodina ................................................................................................ 32 

4.1.2.2 Známí ................................................................................................. 33 

4.1.2.3 Kroužky ............................................................................................. 34 

4.1.2.4 Poradny .............................................................................................. 35 

4.1.2.5 Okolí .................................................................................................. 36 



 

4.1.2.6 Dílčí shrnutí ....................................................................................... 37 

4.2 Osobní identita ................................................................................................. 37 

4.2.1 Kategorie Management stigmatu .............................................................. 38 

4.2.1.1 Aktivní přiznávání ............................................................................. 38 

4.2.1.2 Skrývání nadání ................................................................................. 40 

4.2.1.3 Přizpůsobení se .................................................................................. 42 

4.2.1.4 Dílčí shrnutí ....................................................................................... 44 

4.3 Ego identita ...................................................................................................... 44 

4.3.1 Kategorie Pocity nadaného dítěte ............................................................. 45 

4.3.1.1 Vnímání svého vyloučení z kolektivu ............................................... 45 

4.3.1.2 Přemýšlení nad svým “nevhodným” chováním ................................. 46 

4.3.1.3 Dílčí shrnutí ....................................................................................... 47 

4.3.2 Kategorie Rady ......................................................................................... 48 

4.3.2.1 Předcházení situacím ......................................................................... 48 

4.3.2.2 Pomáhání v situacích ......................................................................... 51 

4.3.2.3 Dílčí shrnutí ....................................................................................... 52 

5 Závěr ....................................................................................................................... 52 

6 Použitá literatura ..................................................................................................... 55 

 

 

 



1 

 

1 Úvod 

Téma mé bakalářské práce, stigmatizace nadaných dětí, není v odborné literatuře 

dostatečně rozebráno. Na téma nadaných dětí existují texty zejména pedagogické či 

psychologické povahy, které se sociální stránce života nadaných dětí věnují pouze 

okrajově, i když přiznávají, že problémy v tomto ohledu existují. Chtěla jsem tedy 

prozkoumat toto téma a zjistit, jestli zde stigmtizace probíhá, což je také mou hlavní 

výzkumnou otázkou. Zaměřuji se na tuto problematiku skrze teorii Ervinga Goffmana, 

kterou popisuje ve své práci Stigma. Goffman se ve své práci dívá na stigma skrze tři typy 

identit a to sociální, osobní a ego. Pomocí každé z nich popisuje problematiku 

stigmatizace jiným způsobem, což využívám i u své práce. 

V České republice není problematika nadání příliš známé téma. Nejvíce se v 

poslední době řešilo spolu se zákonem o inkluzi, i když i zde bylo upozaděno oproti jiným 

specifickým skupinám žáků. Rodiče a nadané děti tak mývají potíže ukázat vážnost jejich 

problémů, zejména sociální rovina bývá často zcela opomíjena. Ve své práci se tak snažím 

ukázat, že zde takové problémy existují a využívám k tomu právě teorii stigmatu. Skrze 

sociální identitu se snažím ukázat sociální situace, kdy stigmatizace probíhá. Skrze osobní 

identitu se zaměřuji na management stigmatu a skrze ego identitu na to, jak nadané děti 

své stigma vnímají a jaké rady dostávají. 

Oproti projektu mé bakalářské práce jsem změnila několik věcí. Název Sociální 

znevýhodnění rozumově nadaných dětí jsem změnila na Stigmatizaci nadaných dětí, 

jelikož mi přišlo, že je teorie stigmatu více konkrétní a může přinést zajímavé postřehy 

ohledně nadaných dětí. Změnila jsem také mou definici toho, kdo je nadané dítě. Nejdříve 

jsem se chtěla zaměřit na děti, které mají změřené IQ vyšší než 130, avšak při četbě 

literatury a bližším pohledu na problematiku jsem zjistila, že se v České republice určuje 

nadání podle oficiálního potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny. Toto kritérium 

jsem si nakonec vybrala jako hlavní, jelikož je potvrzení z poradny častější a více 

směrodatné než pouhé IQ. 
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2 Teoretický rámec práce 

2.1 Teorie stigmatu dle Ervinga Goffmana 

Svou bakalářskou práci mám teoreticky ukotvenou především na knize 

amerického sociologa Ervinga Goffmanna Stigma z roku 1963, jelikož je ústřední prací 

na toto téma. Stigma, jako sociologický koncept, bylo rozebráno i jinými autory, avšak 

právě tato práce na něj upozornila a ostatní texty z ní vycházejí. Většina prací se zabývá 

stigmatizací vzhledem k určité specifické skupině, pro kterou si Goffmanovu teorii 

upravují, což by pro mne mohlo být zavádějící. Samotnou konceptualizací stigmatu se 

zabývají také například Link a Phelanová ve svém textu Conceptualizing Stigma, kteří 

mimo jiné popisují, jak jinak se v odborné literatuře stigma zkoumalo, přičemž poukazují 

na neujasněnosti v definici stigmatu. (Link, Phelan 2001, 364-365) Proto jsem se rozhodla 

zůstat u prvotního zpracování Goffmanem, ze kterého budu používat termíny, se kterými 

pracuje, a pokusím se k ní vymezit se svými zjištěními ve své výzkumné části. 

2.1.1 Stigma 

 Termín stigma, který je ústředním motivem mé práce, vznikl původně v Řecku a 

odkazoval na tělesné znaky, které ukazovaly na něco neobvyklého či špatného ohledně 

morálního statusu daného jedince. Jednalo se zejména o otroky, kriminálníky nebo 

zrádce. Těmto lidem pak byly vyřezány nebo vypáleny znaky do těla jako odkaz na jejich 

morální prohřešení (Goffman 2009, 14).  

 Později se však přenesl i na znaky, které nemusí mít nutně fyzický charakter. 

“Dnes je termín široce používán v jeho originálním doslovném smyslu, ale je více spojený 

s ostudou, než se samotným tělesným znakem (Goffman 2009, 15).1 Goffman vnímá 

stigma jako vztah mezi atributem a stereotypem, kdy stereotypní představy o jedinci 

vytváří silně diskreditující atribut, který poškozuje dobrou pověst svého nositele a 

posouvá ho od normálního, běžného člověka k “závadnému” (Goffman 2009,18). Ne 

všechny atributy tak musí být nutně spojené s negativními představami, ale pouze ty, 

které jsou spojené se stereotypem v dané společnosti. To, co pro někoho může v dané 

                                                 

1 originální znění: “Today the term is widely used in something like the original literal sense, but 

is applied more to the disgrace itself than to the bodily evidence of it.” 
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situaci evokovat negativní představy o daném jedinci, v jiné situaci či v jiném prostředí 

takto negativně být bráno nemusí. 

 U nadaných dětí toto platí také, ne vždy  jejich chování či jednání vyústí v situace, 

kdy by vůči nim probíhal proces stigmatizace. Ve své práci se právě na toto pokusím 

zaměřit – v jakých situacích se z nadaných dětí stávají “závadné” osoby, které jsou díky 

této představě sociálně vyloučeny. 

2.1.2 Virtuální a skutečná sociální realita 

 Problematiku stigmatu Goffman vidí v diskrepanci mezi dvěma sociálními 

realitami – virtuální a skutečnou. Zde je důležité, jak je v těchto realitách vnímána sociální 

identita jedince. Virtuální sociální identita je založená na tom, co si o daném jedinci 

myslíme, to, co lidem přisuzujeme, to, jak dané lidi vnímáme. Goffman o virutální realitě 

mluví jako o “požadavcích vytvořených “v efektu”…”(Goffman 2009, 17).2 Skutečná 

sociální identita se naopak zaměřuje na to, jaké vlastnosti se dají dokázat, že daný jedinec 

má. Problém vzniká, když se tyto dvě reality rozcházejí - v té chvíli vzniká stigma. 

 Goffman popisuje vznik virtuální reality, která probíhá při sociálních interakcích 

a lidé, kteří ji ve svých hlavách vytvářejí si toho často ani nejsou vědomi. Uvědomění si 

těchto požadavků přichází až ve chvíli, kdy přijdeme do kontaktu s otázkou, zda tyto 

požadavky budou naplněny či ne. U tohoto je zajímavý příklad s pozitivním atributem 

nadání, kdy lidé očekávají, že nadané děti jsou šikovné ve všech oblastech jejich života. 

Jak však dále i ukáži, to u nadaných dětí většinou neplatí. Naopak bývají zaměřeni 

nějakým směrem a v ostatních vynikat nemusejí, nebo naopak ještě jsou v nich na horší 

úrovni. Zde se pak střetává virtuální a skutečná sociální realita, kdy představa o nadaných 

dětech neodpovídá skutečnosti a může vést k myšlence “závadného” dítěte, protože 

neodpovídá našim představám o nadání. Na takové a podobné případy se zaměřím ve své 

výzkumné části. 

                                                 
2 originální znění: “demands made “in effect” …” 
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2.1.3 Typy stigmatu 

 Goffman rozděluje stigma na tři typy, podle toho na jakém základě stigma vzniká. 

“První se týká ošklivosti na těle, tedy jakékoliv fyzické znetvoření. Dalším typem 

stigmatu jsou vady charakteru jedince vnímané skrze slabou vůli, panovačné či 

nepřirozené touhy, proradné a rigidní představy a neupřímnost. Tyto se vyvozují ze 

známých případů, například, duševních poruch, uvěznění, závislosti, alkoholismu, 

homosexuality, nezaměstnanosti, pokusů o sebevraždu a radikálních politických projevů. 

Nakonec existují kmenové stigma rasy, národu a náboženství, kdy stigma může být 

přenášeno skrze rodinnou linii a mohou jim být zasaženi všichni členové rodiny stejně.” 

(Goffman 2009, 22-23)3 U všech těchto typů stigmatu se však může to, co do nich zrovna 

patří, měnit na základě doby, místa či i představách jedince. 

 Stigma nadaných dětí patří v tomto případě do druhého typu stigmatu – tedy vady 

charakteru. Nejblíže se, z toho výčtu, blíží problematice lidí s duševními poruchami. I 

když se nadání nevnímá jako duševní porucha, může to být v určitých situacích psychický 

handicap. Oproti duševním poruchám je ale nadání vždy vrozené. Často se dokonce 

objevuje i v celých rodinách, což by částečně mohlo ukazovat i na stigma kmenové, 

nadání se však nemusí vždy objevovat i u jiných členů rodiny. Fyzické znetvoření se u 

nadání samotného nevyskytuje. 

2.1.4 Typy stigmatizovaných 

 Kromě typů stigmatu rozděluje Goffman i typy stigmatizovaných. První rozdělení 

se týká toho, zda stigmatizovaný o svém stigmatu ví. Důležitou roli zde hraje to, zda je 

stigma viditelné či nikoliv. Goffman podle toho rozděluje stigmatizované na dva typy – 

diskreditované a diskreditovatelné4. Diskreditovaní o svém stigmatu ví a předpokládají, 

                                                 
3 originální znění: “First there are abominations of the body—the various physical deformities. 

Next there are blemishes of individual character perceived as weak will, domineering or unnatural 

passions, treacherous and rigid beliefs, and dishonesty, these being inferred from a known record 

of, for example, mental disorder, imprisonment, addiction, alcoholism, homosexuality, 

unemployment, suicidal attempts, and radical political behavior. Finally there are the tribal stigma 

of race, nation, and religion, these being stigma that can be transmitted through lineages and 

equally contaminate all members of a family. “ 

4 v originále “discredited” a “discreditable” 
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že je jejich rozdílost známá či je dobře viditelná. Diskreditovatelní naopak předpokládají, 

že se o jejich jinakosti neví a že není přímo viditelná. (Goffman 2009, 21-22) U nadaných 

dětí se nedá přímo určit, do jaké z těchto skupin patří. Nadání samo o sobě totiž nemusí 

být přímo vidět. Na to, jak se nadání projevuje a je v tomto ohledu viditelné, se zaměřím 

ve své výzkumné části. 

 Spojené s tímto je ještě jedno Goffmanovo rozdělení stigmatizovaných, které je 

založeno na tom, v jaké chvíli se jedinec o svém stigma dozví. Goffman zde poukazuje 

na čtyři schémata, která jsou možná. První se týká těch, kteří mají vrozené stigma a kteří 

vnímají svou znevýhodňující pozici v rámci socializace, kdy se učí standardy, kterým 

nevyhovují. Druhé schéma je založené na tom, že jedinec žije v určité uzavřené “kapsuli” 

vytvořené z rodiny a blízkých známých, která je za pomoci kontroly informací v jejich 

mládí částečně ochraňuje. Jedinec se tak o svém stigmatu dozvídá až později ve svém 

životě, kdy ho již tato “kapsule” nedokáže plně ochránit. V tomto procesu však jedinci 

nejsou popírány všechny jeho charakteristiky, ale pouze ty, které by ho ukázaly v 

negativním světle vůči okolí. Naopak ty, které má stejné s běžnou společností, mu 

představovány jsou, většinou se to týká charakteristik jako věk či pohlaví. Třetí schéma 

se týká jedinců, kteří své stigma získají později v životě nebo se o svém stigmatu později 

dozvědí. Zde může vznikat problém vlastní identity, kdy se jedinec vnímá celý svůj život 

jako normální součást společnosti a najednou získává status méněcenného. Čtvrté a 

poslední schéma se vyskytuje u jedinců, kteří jsou vychováváni v odlišné komunitě, než 

ve které poté žijí. Při změně prostředí se pak musí naučit druhý způsob žití, který vnímají 

ostatní jako ten správný a skutečný. (Goffman 2009, 95-103) 

 U nadaných dětí nelze s jistotou určit, jaké z daných schémat k nim patří. Nadání 

jako takové je vrozené, tudíž nejpravděpodobněji se o svém stigmatu dozvídají již v rámci 

socializace. Je-li si však rodina a okolí nadaného dítěte jeho stigmatem vědoma a chce-li 

ho částečně před stigmatem ochránit, může se objevit i druhé schéma. Pravděpodobnost 

třetího schématu je sice již menší, avšak stále možná, jelikož ne vždy se nadání u dětí 

identifikuje a zároveň si děti dopadu svého stigmatu nemusí v rané fázi svého života 

všimnout, jelikož nadání není tak viditelné jako například různá fyzická znetvoření. 

Jediné čtvrté schéma se k nadaným dětem v běžných případech nehodí, jelikož se běžně 

nevytváří komunity nadaných jedinců, které by se nesetkaly se zbytkem společnosti. 
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2.1.5 Identita 

 Dalším důležitým konceptem pro teorii stigmatizace dle Ervinga Goffmana je 

identita. Ve vztahu ke stigmatu se zaměřuje na její tři typy - sociální, osobní a ego identitu. 

“Koncept sociální identity nám dovolil uvažovat o stigmatizaci. Koncept osobní identity 

nám dovolil uvažovat o roli kontroly informací v managementu stigmatu. Představa ego 

identity nám dovoluje uvažovat o tom, co si jedinec může myslet o stigmatu a jeho 

managementu, a vést nás k tomu, abychom věnovali speciální pozornost k radám, které 

mu jsou dávány ohledně těchto záležitostí.” (Goffman 2009, 286)5 Skrze koncepty identit 

budu přistupovat ke svým datům ve své výzkumné části, kde se u každého typu identity 

pokusím ukázat, zda se na problematiku nadaných dětí lze dívat skrze problematiku 

stigmatu. 

2.1.5.1 Sociální identita 

 Goffman nejdříve mluví o tom, v jakých situacích můžeme uvažovat o stigmatu. 

Tyto situace spojuje s konceptem sociální identity, což je identita jedince, která je 

vnímána jeho okolím – role či pozice, kterou jedinec ve společnosti zastupuje. Zde jsou 

důležité pojmy skutečná a virtuální sociální realita, či stereotyp a atribut. Na základě 

virtuální sociální reality si lidé vytváří “uznávaná nastavení”6 “, ze kterých mohou vznikat 

stereotypy. “Uznávaná nastavení” jsou přirozenou součástí sociálních kontaktů, které 

nám dovolují jednat s předpoklady o ostatních bez speciální pozornosti či přemýšlení. 

Problém stigmatizace vzniká, pokud tato “nastavení” ovlivňují náš pohled na daného 

jedince tak, že se zaměříme na tyto předpoklady a přeměníme je na normativní očekávání 

- stereotypy. Tento jedinec se poté v našich myslích přeměňuje na méněcennou osobu – 

a v této chvíli právě vzniká stigma, ve chvíli, kdy je rozpor mezi skutečnou a virtuální 

sociální identitou. Důležité je si také uvědomit, že ne všechny nežádoucí atributy souvisí 

se stigmatem, ale pouze ty, které jsou v rozporu se stereotypy, které si myslíme, že by 

                                                 
5 originální znění: “The concept of social identity allowed us to consider stigmatization. The 

concept of personal identity allowed us to consider the role of information control in stigma 

management. The idea of ego identity allows us to consider what the individual may feel about 

stigma and its management, and leads us to give special attention to the advice he is given 

regarding these matters. “ 

6 v originále “established settings” 
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daný jedinec měl skutečně mít. (Goffman 2009, 16-19) Stereotypy o dané skupině jsou 

tedy důležitou součástí vzniku stigmatu.  

 U nadaných dětí nejsou stereotypy tak známé, avšak i přesto jsem některé v 

literatuře, především psychologické či pedagogické, zabývající se nadanými dětmi, našla. 

Na to s jakými stereotypními představami, a jestli vůbec, se setkávají moji respondenti, 

se později zaměřím ve výzkumné části. Například Joan Freeman píše o tom, jak jí rodiče 

říkají, že “nadání podle nich může přinést jen stres a neštěstí,” nebo se zaměřuje i na 

názory ostatních lidí: “Lidé mohou například nadaným závidět jejich schopnosti. Další 

mohou nadané považovat za nadřazené bytosti, odlišné od ostatních svou podstatou, za 

bytosti emočně nezávislé, které nepotřebují tutéž dávku chvály a lásky, a které budou 

stále všestranně vynikat. Takové robotické bytosti jsou však pouze výplodem lidské 

fantazie.” (Freeman 2013, 3) Co se týče školního prostředí, vzniká problém v tom, že se 

možné stereotypy o nadaných dětech objevují i u učitelů a učitelek, jelikož toto téma v 

České republice není ještě na této úrovni tak známé, jak ukazuje například Michaela 

Homolková: “Přestože se této problematice věnuje u nás již mnoho let mnoho 

odborníků/odbornic z řad pedagogů/pedagožek a psychologů/psycholožek, mnoho 

učitelů/učitelek i poradců/poradkyň v této oblasti ještě tápe.” “U nás není běžné, aby 

témata jakými jsou nadání, otázky vyhledávání nadaných, edukace nadaných apod. byla 

začleňována do přípravy budoucích učitelů.” (Hříbková 1995, 1-2) O situaci v této oblasti 

píše i Lenka Hříbková, která poukazuje na problematiku vzdělávání budoucích učitelů 

ohledně nadaných dětí, což může vést k tomu, že nemají o nadání dostatečné informace 

a mohou ho vnímat  zkresleně. 

 Goffman dále popisuje, že ačkoliv je stigma postaveno vzhledem k atributům, 

důležitější jsou vztahy, které z něj vznikají. Tuto myšlenku zakládá na tom, že atribut, 

který může být vnímán jako stigmatizující pro některého jedince, nemusí být 

stigmatizovat jiného. Záleží na celkovém kontextu, ve kterém se atribut vyskytuje, proto 

on samotný přímo jedince nediskredituje. (Goffman 2009, 19) Toto je důležitá myšlenka 

pro můj vlastní výzkum, jelikož se díky ní musím zaměřit na to, v jakém vztahu jsou 

atributy nadaných stigmatizující. 

 Situace, kdy následky a efekty stigmatu ovlivňují obě strany, jak stigmatizované, 

tak normální, se vyskytuje, pokud se obě tyto strany setkají, zejména ve chvílích, kdy 
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vzniká mezi nimi konverzace. Pro stigmatizované může být tato situace obtížná, jelikož 

si nemusí být jisti, jak na ně budou normální pohlížet a jak se k nim budou chovat. V 

těchto situacích se pak stigmatizovaní mohou, podle Goffmana, cítit “zapnutí”7, tedy musí 

si uvědomovat co dělají a jak se chovají a zároveň předpovídat, jak budou ostatní jejich 

chování vnímat. (Goffman 2009, 46-48). Toto může být u nadaných dětí o to 

problematičtější, že si ve svém věku, tyto věci nemusí tolik uvědomovat a neví, jak si v 

situacích poradit. Důležité pro ně potom jsou skupiny lidí, kteří jejich problémy chápou 

a kteří jim mohou v těchto situacích poradit, či se jich zastat. 

 První takovou skupinou jsou ti, kteří trpí stejným stigmatem jako daný jedinec. U 

nadaných dětí to můžou být jak stejně staří vrstevníci, tak i členové rodiny či známí, kteří 

jsou také nadaní a podobnými problémy si sami prošli. Tito lidé mu pak nejlépe dokáží 

pomoci, například tím, že mu poradí instrukce či triky, které v těchto situacích mohou 

fungovat. Zároveň se v této skupině daný jedinec může cítit konečně plně akceptován. U 

lidí se stejným stigmatem existují tendence se scházet a sdružovat, v některých případech 

dokonce vytvářet různé druhy organizací, či alespoň podporují takové organizace, které 

by mohly hájit jejich zájmy a reprezentovat je. (Goffman 2009, 63-72) Takovéto 

organizace existují i u nadaných dětí. Vyloženě organizace, která by sdružovala nadané 

děti, je například dětská Mensa, pak také ale existují další organizace, které se nadáním 

zabývají a snaží se je na venek reprezentovat. V tomto ohledu funguje například Centrum 

nadání či Společnost pro talent a nadání.  

 Další skupinou, která stigmatizovaným může pomáhat, jsou takzvaní “moudří”8. 

Tento termín si Goffman vypůjčuje od homosexuálů a znamená lidi, kteří sice patří mezi 

normální, avšak které nějaká speciální situace udělala zasvěcené do skrytého života 

stigmatizovaných a kteří s nimi zároveň sympatizují. (Goffman 2009, 84) U nadaných 

dětí se to především může týkat rodiny, blízkých známých nebo například psychologů 

zabývajících se nadanými dětmi, či různých jiných odborníků, například v pedagogicko-

psychologických poradnách.  

                                                 
7 v originále “on” 

8 v originále “wise” 
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2.1.5.2 Osobní identita 

 Další identitou, skrze kterou Goffman nahlíží na stigma, je osobní identita. Zde je 

důležitý proces managementu stigmatu, díky kterému mohou stigmatizovaní částečně 

kontrolovat, jaké informace dají ostatním najevo. Toto se týká především 

diskreditovatelných, tedy těch, u kterých stigma nemusí být známo, či kteří alespoň 

předpokládají, že o něm ostatní nevědí. Nejedná se přímo o to, aby se zmenšilo napětí, 

které vzniká při sociálních kontaktech, ale spíše o to, aby stigmatizovaný jedinec své 

stigma dal co nejméně najevo. Musí pak řešit, kdy má stigma skrývat, kdy o něm lhát, 

kdy nemá situaci nijak ovlivňovat, či kdy na něj přímo upozornit. Důležité je u toho také 

v jakých situacích, s kým, kde a jak. (Goffman 2009, 120) Toto však vyžaduje být v 

sociálních situacích obezřetný, což u dětí obecně může být problematičtější, než-li je to u 

dospělých. 

 Goffman zde pracuje s několika pojmy. Nejdříve se zaměřuje na pojem “socialní”, 

který vysvětluje jako informaci, která obsahuje všechny z uvedených charakteristik - 

“Informace, stejně jako znak, skrze který je to (stigma) vyjádřeno, je reflexivní a 

začleněná, což znamená, že je vyjádřena právě tou osobou, které se to týká, a je vyjádřena 

skrze tělesné projevy v bezprostřední přítomnosti těch, kteří přijímají daný projev.” 

(Goffman 2009, 123) Dalším pojmem je “symbol”, který odkazuje na ty znaky, které jsou 

vyjadřovány skrze často a stabilně dostupné sociální informace. Ty symboly, které mohou 

vytvářet speciální nárok na prestiž, čest či požadovanou třídní pozici, jsou nazývány 

symboly statusu nebo symboly prestiže. Tyto symboly přichází do kontrastu se symboly 

stigmatu, které naopak ukazují na ty znaky, které snižují identitu daného jedince v očích 

ostatních. (Goffman 2009, 123-124) U znaků nesoucích sociální informaci je ještě 

důležité, zda jsou to znaky vrozené, či nikoliv a zda jsou trvalé. “Barva kůže je vrozená, 

určité znetvoření je trvalé, ne však vrozené, a oholená hlava trestance není ani vrozená 

ani trvalá.” (Goffman 2009, 130)9 Znaky, které nejsou trvalé a vyjadřují sociální 

informaci, mohou i nemusí být využívané proti vůli informátora, pokud však jsou, jedná 

se o symboly stigmatu. Důležitá je také viditelnost znaků. Pokud jsou tyto znaky, spojené 

se symboly stigmatu, viditelné při většině běžných denních činností a pro všechny 

                                                 
9 originální znění: “Skin color is congenital; a brand mark or maiming is permanent but not 

congenital; a convict’s head-shave is neither congenital nor permanent" 
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zúčastněné, má to pro stigmatizovaného velký význam. (Goffman 2009, 135) U nadaných 

dětí toto nemusí být takový problém, jelikož se jejich nadání může projevovat pouze v 

určitých situacích. 

 U viditelnosti mohou být dva extrémy, u kterých však Goffman říká, že nejsou 

moc pravděpodobné. První možností je, že je stigma okolí naprosto známé ve všech 

ohledech, druhou, že je naopak naprosto skryto. Většinou je však stigma viditelné mezi - 

občas ano a občas ne. “… Zdálo by se, že problémy, kterým lidé čelí a kvůli kterým 

vytváří intenzivní a dobře organizované úsilí, aby je překonali, jsou problémy, kterým 

velká řada lidí čelí v nějakých chvílích. Díky velkým výhodám, které souvisí s tím, být 

normální, se o to všechno lidé někdy úmyslně snaží.” (Goffman 2009, 203)10 Goffman 

mluví o fázích učícího se procesu stigmatizovaných osob. Nejdříve se stigmatizované 

osoby učí normální pohled na svět, poté to, že oni tomuto pohledu neodpovídají. Následně 

se učí pracovat s tím, jak se k němu ostatní chovají na základě toho, jak se on sám 

prezentuje. Později se učí, jak fungovat co nejnormálnějším způsobem a omezit potíže 

vznikající jeho stigmatem a právě zde se projevuje management stigmatu. 

Stigmatizovaný si musí mnohem více uvědomovat, jak se má v sociálních situacích 

chovat, co říkat, co skrýt a na co si dát pozor, mnohem více než normální, přičemž ne 

vždy může v těchto situacích postupovat na základě vlastních zkušeností. Každá sociální 

situace může být jiná a mohou vznikat nové možnosti. Tím pádem musí stigmatizovaný 

ještě více být přítomen v daném okamžiku, aby mohl rychle a adekvátně reagovat. 

(Goffman 2009, 239) Nemusí se to přitom týkat pouze situací, kdy se stigmatizovaný 

snaží své stigma skrýt úplně, ale i situací, kdy se o jeho stigmatu sice ví, avšak on se jeho 

projevy či znaky snaží alespoň částečně skrýt. Kdy a v jakých situacích se o to 

stigmatizovaní snaží, bude zajímavé zkoumat i v mém výzkumu, kde se chci zaměřit na 

to, jak se nadané děti snaží skrýt, ať již úplně či pouze částečně, své nadání a zapadnout 

mezi ostatní jako normální členové. 

 U stigmatizace dětí je typický jejich vztah s rodiči, kteří mají v tomto procesu 

důležitou roli. Pokud se rodiče rozhodnou, že nechtějí, aby dítě o svém stigmatu vědělo, 

                                                 
10 originální znění: “… it would seem that the problems people face who make a concerted and 

well-organized effort to pass are problems that wide ranges of persons face at some time or other. 

Because of the great rewards in being considered normal, almost all persons who are in a position 

to pass will do so on some occasion by intent.” 
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mohou vytvořit ochrannou “kapsuli”, skrze kterou mohou částečně kontrolovat 

informace, které se k dítěti donesou. Problém může nastat ve chvíli, kdy opustí 

“bezpečnost” domova, kdy se pak rodiče musí rozhodnout, jak dále budou  pracovat s 

managementem informací. V tomto ohledu se můžou obrátit na odborníky, v případě 

nadaných dětí by to byli převážně psychologové, či lidé zabývající se dlouhodobě 

nadanými. Důležitý je v tomto problému okamžik příchodu do školy, kde rodiče již 

nemají jak dítě plně ochránit, takže se musí rozhodnout, zda dítěti vysvětlí celou situaci, 

či budou doufat, že se stigma, pokud není lehce zjevné, dostatečně neprojeví. Někteří si 

mohou myslet, že dítě v tomto věku není ještě dosti psychicky připravené dozvědět se 

pravdu, avšak pokud o svém stigmatu dlouho nebude vědět, nebude připraven na to, do 

jakých situací se může dostat, a může své stigma zjistit od cizích lidí, kteří si nemusí dát 

tu práci mu to s šetrností vysvětlit. (Goffman 2009, 247-248) Převážně ostatní děti 

takovou trpělivost se stigmatizovanými dětmi mít nemusí. Chtěla bych zjistit, jak se 

poznání, že nadané děti trpí určitým stigmatem, u nich projevuje a jak se s tím 

vypořádávají. 

2.1.5.3 Ego identita 

 Ego identita se zaměřuje na to, co daný jedinec vzhledem ke svému stigmatu cítí. 

Goffman vymezuje ego identitu od osobní identity následujícím příkladem: “Když 

kriminálník používá pseudonym, odpojuje se od své osobní identity. Když nechává stejné 

iniciály nebo jiné aspekty jeho originálního jména, ve stejnou chvíli hýčká část jeho ego 

identity.” (Goffman 2009, 285)11 Ego identita je tak úzce spojena s tím, jak se daný 

jedinec vnímá, s jeho typickými charakteristikami. Goffman hovoří o tom, že 

stigmatizovaný jedinec přijímá společenské standardy identity, které pak vztahuje na 

sebe. Jelikož však těmto standardům neodpovídá, začne vnímat jistou rozpolcenost 

vzhledem ke svému já. (Goffman 2009, 287)  

 Jedinci je říkáno, že se má vnímat jako celistvý člověk jako všichni ostatní. Není 

pouze určitým typem nebo kategorií, ale lidskou bytostí. Zároveň je však ostatními 

vnímán jako někdo jiný, což v něm může vyvolat pocit rozpolcení. Při vzniku rozdílu, 

                                                 
11 originální znění: “Thus, when a criminal uses an alias he is detaching himself from his personal 

identity; when he retains the original initials or some other aspect of his original name, he is at 

the same time indulging a sense of his ego identity.” 
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který se objevuje při prezentaci stigmatizovaného jedince lidem, v tom, jak se vnímá on 

sám a jak ho vnímá okolí, se může daný jedinec pokusit tomuto vzniku zabránit. Jsou mu 

v tom razeny určité postupy či schémata, která by mu v tom mohla pomoci. Důležité je si 

sám uvědomit, že na situaci není sám, ale že mu mohou pomoci jak odborníci, tak jeho 

blízcí. Dále mu může pomoci například vytvářet si postupy, jak v konkrétních 

choulostivých situacích postupovat, sebepodpora, uvědomování si předsudků, ze kterých 

by si neměl nic brát nebo naopak zaměřit se na ty, na které by měl reagovat, či 

uvědomování si toho, v jakých situacích na něj ostatní mohou reagovat jinak. (Goffman 

2009, 292-293) Ve svém výzkumu se chci zaměřit na to, jaké rady nadané děti vzhledem 

ke svému stigmatu dostávají a zároveň na to, jaké rady samy vyhledávají, jak se k těmto 

postupům staví a jak se jim daří s nimi pracovat.  

 V mém výzkumu může být v tomto ohledu částečně problematické to, že je 

převážně založený na rozhovorech s rodiči nadaných dětí a ne přímo s nadanými dětmi. 

Informace o vnitřních pocitech nadaných dětí, které v tomto ohledu získám, jsou tedy 

pouze ty, se kterými se děti s rodiči podělily, či které si jejich rodiče myslí, že jejich děti 

mají na základě toho, jak se chovají, či jak jednají v konkrétních situacích.  

2.2 Nadané děti 

Kromě stigmatu je důležité vysvětlit, kdo vlastně je nadaným dítětem, i když na 

to není jednoduchá a jednoznačná odpověď. Ani v odborné literatuře, která je převážně 

psychologického či pedagogického charakteru, nepanuje mezi odborníky jasná shoda. 

Zaměřím se však speciálně na to, jak je nadání vnímáno v České republice a jak se nadání 

může projevovat. 

2.2.1 Nadání 

 Určení, kdo je nadaným dítětem, se odvíjí od toho, jak vnímáme samotné nadání. 

O tom jsem v literatuře našla několik definic, některé se zaměřují pouze na hranici IQ, 

jiné přidávají další aspekty, na které by se mělo dávat pozor při identifikaci. Například 

Renata  Kovářová a Iva Klugová ve své knize Edukace nadaných dětí a žáků uvádí hned 

několik definic jako “Základním modelem osobnostního pojetí nadání je Renzulliho 

model, který přichází jako protiklad k do té doby preferovanému intelektovému nadání a 

zdůrazňuje účast všech tří komponent při realizaci nadání, tj. nadprůměrné schopnosti, 

motivace a tvořivosti (srov. Hříbková, 2005, Jurášková, 2003, Machů, 2006, Laznibatová, 
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2003),” nebo “Z Renzulliho modelu vychází i Czeisel (In: Laznibatová, 2003), který 

nadprůměrné schopnosti člení na všeobecné a speciální, ale také přidává faktor štěstí.” 

(Kovářová, Klugová 2009, 19-20) PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. ve své práci Pět 

pohledů na nadání zase poukazuje na to, jak je nadání vnímáno odlišně v odborných 

slovnících, a nakonec dodává, že “Při vymezování definice nadání se můžeme setkat často 

se zcela protikladnými pojetími. Předkládáme je jako dilemata – zkuste zvolit, která z 

alternativ je vám osobně bližší.” (Havigerová 2011, 18) Jasné vymezení, co je nadání, 

tedy neexistuje, avšak například Eva Vondráková odkazuje na text Joan Freeman 

Educating the Very Able, kde definuje nadání jako: “„Vysoce nadaní jsou zde definováni 

jako ti, kteří buď vykazují mimořádně vysokou úroveň své činnosti, ať už v celém spektru 

nebo v omezené oblasti, nebo ti, jejichž potenciál ještě nebyl pomocí testů ani experty 

rozpoznán. Je rozdíl mezi zjevným nadáním dětí, nebo adolescentů a dospělých. Nadání 

děti ́ je obvykle vnímáno jako rychlejší vývoj v porovnání s jejich vrstevníky, nadání 

dospělých je spatřováno ve vysoké úrovni činnosti, založené na mnohaleté usilovné práci 

ve zvolené oblasti.“…”(Vondráková 2007) 

 Z důvodu nevyjasněnosti, co vlastně nadání přesně znamená, je pro mne důležité, 

abych si nadání stanovila pro svou práci. Jelikož je má práce postavena na výzkumu 

nadaných dětí v České republice, zaměřuji se, jaké jsou podmínky pro to, aby dítě bylo 

identifikované jako nadané.  V České republice - v českém školství – rozhodují o tom, 

zda dítě je nebo není nadané, psychologicko-pedagogické poradny, které jako jediné 

mohou vydat oficiální stanovisko. Proto jsem i já toto dala jako hlavní podmínku toho, 

kdo je nebo kdo není nadaný.  

 Důležité je také zmínit, že samotné nadání může mít mnoho podob. Existuje 

například hudební nadání, tělesné nadání nebo rozumové nadání, na které se zaměřuji já 

ve své práci. Na obou konferencích, kterých jsem se zúčastnila, jak Mensa konference, 

tak konference Společnosti pro talent a nadání, často zaznívaly názory, že každé dítě je v 

něčem nadané, zálěží, jestli se nadání objeví. Pojem “nadané děti”, nebo-li “gifted 

children”, se však i v literatuře pojí především právě s rozumovým nadáním, které je 

založené na vysokém intelektu. 



14 

 

2.2.2 Typické charakteristiky nadaných dětí 

 Ačkoliv se na nadání můžeme dívat mnoha způsoby, existují určité charakteristiky 

nadaných dětí, které se u nich často objevují. Výčet techto charakteristik se také v 

literatuře liší a bývá relativně dlouhý, ale důležité je uvědomit si, že každé nadané dítě je 

jiné a žádné nadané dítě nemá všechny tyto charakteristiky, ale vždy pouze některé z nich. 

Tyto charakteristiky slouží tedy spíše orientačně.  

 Kovářová a Klugová se například zmiňují o asynchronním vývoji, který nadané 

děti často doprovází. “Z analýzy výsledků práce s mimořádně nadanými žáky lze 

konstatovat, že tato skupina žáků je nejčastěji charakterizována disproporcionálním, 

asynchronním vývojem. Asynchronnost znamená, že nadaní mohou být aktuálně na různé 

úrovni vývoje v oblasti kognitivní, fyzické a emocionálně sociální. Disproporcionalita se 

může projevovat i v rámci jedné kognitivní oblasti, např. nadané dítě může být vysoce 

nadprůměrné ve vyjadřování myšlenek, hodnocení okolních jevů, ale jen průměrné při 

aplikaci gramatických pravidel. Jedná se tedy o nevyrovnanou úroveň v rámci jazykového 

nadání (srov. Czeisel, 1990, Fořtík, Fořtíková, 2007, Jurášková, 2006, Laznibatová, 

2003).” (Kovářová, Klugová 2009, 24) Další charakteristiky, které popisují, jsou 

například široká slovní zásoba, děti se učí mluvit již v raném dětství, dobrá paměť a 

pozorovací schopnosti, učí se samy a brzy číst, psát a počítat, mají své typické zájmy, 

kterým se věnují do hloubky. Na sociální úrovni mají často problémy se svými 

vrstevníky, naopak inklinují ke starším dětem a dobře si rozumí s dospělými. (Kovářová, 

Klugová 2009, 30) Psycholožka Eva Vondráková píše také o sklonu k perfekcionismu či 

zvídavosti, zmiňuje se také o menší potřebě spánku, touze po nezávislosti, nebo o 

vzdorovitosti a přecitlivělosti, které můžou být doprovázeny výraznými emočními 

reakcemi. (Vondráková 2007) Uvědomění si, jaké charakteristiky mohou nadané děti mít, 

je důležité vzhledem k tomu, jaké stereotypy se o nadaných dětech vyskytují, jaké jsou 

založené na možných charakteristikách a kdy jim tyto charakteristiky naopak odporují. 

Vzhledem k tomu, že jsou nadané děti od sebe odlišné, může se i tento střet projevovat 

jinak a jindy, avšak já se chci zaměřit především na to, jestli se takové situace u nadaných 

dětí vyskytují a kdy. 
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2.3 Výzkumy stigmatizace nadaných dětí 

Co se týče České republiky, tak na téma stigmatizace nadaných dětí nebyly 

uskutečněny žádné výzkumy. Celkově na problematiku nadaných dětí se vyskytuje pouze 

pedagogická nebo psychologická odborná literatura, ve které je sociální stránka života 

nadaných dětí řešena pouze okrajově. Ani ve světě však toto téma není příliš zkoumané. 

Ze sociálního hlediska jsou nejdůležitější autoři v tomto směru zejména Laurence J. 

Coleman a Tracy L. Cross, kteří na stigmatizaci či jiné sociální aspekty života nadaných 

dětí napsali několik článků.  Jejich texty však nejsou sociologické a zaměřují se spíše na 

psychologii nadaných dětí v rámci stigmatizace. Z tohoto důvodu se zaměřují hlavně na 

ego  a osobní identitu, tedy to, jak nadané děti své stigma vnímají a jak se svým sitgmatem 

pracují, a na další aspekty spojené se sociální identitou se výrazněji nezaměřují. Další 

rozdíl oproti mé práci je ve výběru jejich respondentů, kdy se zaměřují na jinou věkovou 

kategorii, a částečně i na jinou definici nadaných dětí, než já. Zkoumají adolescenty od 

čtrnáctého roku, kteří se dostali do výzkumu na základě několika kritérií, jež se 

orientovala na dobré výsledky v oblasti matematiky a vědy. (Coleman, Cross 1988, 46) 

Já se ve svém výzkumu nezaměřuji pouze na nadané v oblasti matematiky a vědy a nadané 

děti, na které se zaměřuji, jsou věkově mladší - do dvanácti let. 

Ve své práci Is being gifted a social handicap?, která se stigmatizací zabývá 

nejvíce, zkoumají to, zda se nadaní adolescenti cítí být svým nadáním sociálně 

znevýhodnění. Dochází k tomu, že většina, avšak nevšichni, adolescentů to tak vnímá. 

Většina z nich se tak vnímá stigmatizováná a používají různé techniky k tomu, aby své 

nadání zakryly. Jednotlivé techniky však Coleman a Cross ve své práci nezjišťují. 

(Coleman, Cross 1988, 55) 

3 Metodologie výzkumu 

3.1 Technika sběru dat   

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala kvalitativní přístup, jelikož je 

problematika stigmatizace těžko konceptualizované téma, které by kvantitativní výzkum 

nemusel plně postihnout. Podle Olecké a Ivanové je cílem kvalitativního výzkumu 

“…vytváření nových hypotéz a teorií. Kvalitativní výzkum je ve své podstatě analýzou 

textů vedoucích k porozumění zkoumaným fenoménům. Vedle porozumění slouží 

analýza také k popisu a interpretaci fenoménů lidského života, často slovy samotných 

zkoumaných jedinců.” (Olecká, Ivanová, 33) Dále se zmiňují také o tom, za jakých 
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podmínek se kvalitativní výzkum používá, přičemž se zmiňují například o tom, když je 

důležité porozumění lidem v sociálních situacích nebo když studujeme problém, o kterém 

nemáme předběžnou znalost, která by byla spolehlivá. (Olecká, Ivanová, 36) Jelikož že 

se své bakalářské práci zabývám tématem, které není v literatuře dostatečně rozebráno a 

zároveň se snažím porozumět sociálním situacím a fenoménu stigmatizace nadaných dětí, 

hodí se kvalitativní výzkum lépe než-li kvantitativní.  

Ve své bakalářské práci používám různé druhy dat. Hlavní součástí mé práce je 

šest polostrukturovaných rozhovorů s rodiči nadaných dětí, v rámci svého výzkumu jsem 

se však zúčastnila i dvou konferencí - Mensa konference, která byla uskutečněna 

22.11.2016 v Prostějově,  a konference Společnosti pro talent a nadání, která byla 

uskutečněna ve dvou dnech 28. a 29.11.2016 v Praze, kde první den byl naplněn 

přednáškami a druhý jsem se zúčastnila představení práce s nadanými v hodině výtvarné 

výchovy na Mensa gymnáziu. Dále jsem se také  v únoru zúčastnila Setkání klubu rodičů, 

které pořádá Společnost pro talent a nadání. Na konferencích jsem mimo shlédnutí 

přednášek měla možnost mluvit s dalšími účastníky - zejména s učiteli základních a 

středních škol, kteří se nadaným dětem nějakým způsobem věnují nebo je téma zajímá. 

Na Setkání klubu rodičů jsem měla možnost vyslechnout  konkrétní problémy, které 

rodiče řeší, avšak toto setkání bylo důvěrné a proto nebudu na tato data přímo odkazovat. 

Polostrukturované rozhovory jsem si vybrala z důvodu, že mi tato metoda dovolí 

přizpůsobit se konkrétním zkušenostem respondentů, jelikož každé nadané dítě je jiné a 

může se u něj stigmatizace projevovat v jiných ohledech, což je výhodou oproti 

strukturovanému rozhovoru, a zároveň mi pomůže držet se jednotlivých témat, což je 

výhodou oproti nestrukturovanému rozhovoru, na což odkazuje například Anne Galetta 

ve své knize Mastering the Semi-Structured Interview and Beyond. (Galetta, 2). V 

rozhovorech jsem se zaměřovala na chvíli, kdy se o nadání dítěte dozvěděli - jak oficiálně 

- z poradny, tak neoficiálně, tudíž kdy je napadlo, že by jejich dítě mohlo být nadané. 

Dále jsem se ptala, jestli děti o svém nadání ví a jestli ho nějakým způsobem prezentují 

ostatním, nebo naopak jestli se ho snaží skrýt. Zaměřila jsem se také na pozici dětí v 

kolektivu, zejména ve škole, kde se nadání může nejvíce projevit, a to jak ve vztahu k 

ostatním dětem, tak k učitelům, ale také jsem se ptala na situaci v rodině či v kolektivech 

se známými či na zájmech a kroužcích. Ptala jsem se také na vztahy s odborníky, 

například s pedagogicko-psychologickou poradnou, či na problémy vznikající při 

kontaktu s veřejností. Zajímavý je také přechod do první třídy, přičemž jsem se ptala, jaká 

byla situace v mateřské škole a jestli se změnila při příchodu na základní školu, či jestli 
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někdy uvažovali o změně školy. Nakonec jsem se zaměřila i na možné sociální problémy 

rodičů, jestli se někdy díky nadání svého dítěte dostávají do konfliktních situací nebo 

jestli toto stigma vůbec vnímají. 

Časově byly mezi rozhovory relativně velké rozdíly - od půl hodiny do zhruba 

dvou hodin, přičemž nejčastěji rozhovory trvaly okolo čtyřicetipěti minut až hodiny. 

Časový rozdíl v rozhovorech byl ovlivněn zkušenostmi rodičů, kdy některé děti mají více 

sociálních problému než jiné. Všech šest rozhovorů jsem nahrávala na mobilní zařízení a 

následně přepisovala do psané podoby. Co se týče ostatních dat, tam jsem vytvářela 

terénní poznámky přímo na místě, či retrospektivně maximálně den po události. Sběr 

rozhovorů probíhal v rozmezí mezi 30. březnem až 24. dubnem 2017, tedy zhruba měsíc. 

Schůzky pro rozhovory probíhaly na veřejných místech - v kavárnách, obchodním centru, 

na nádraží anebo v práci respondentů. 

3.2 Výběr respondentů 

U rodičů nadaných dětí je problém je kontaktovat, jelikož neexistuje žádný 

oficiální seznam či organizace, která by všechny rodiče, nebo děti, sdružovala. Existují 

však různé organizace, které se tématu  nadaných dětí věnují, jako například Dětská 

Mensa, Centrum Filip či Centrum nadání. Nejdříve jsem chtěla použít metodu sněhové 

koule skrze psycholožku v Centru Filip, která by mi poradila další respondenty, které ze 

své práce s nadanými zná. Toto se však nakonec nepovedlo uskutečnit a tak jsem se 

rozhodla pro facebookovou stránku Nadané děti, kde jsem získala pět respondentů, kteří 

se mi ozvali na můj příspěvek a se kterými jsem se pak individuálně domlouvala. Poslední 

respondentku mi poradila vedoucí mé práce, se kterou jsem se domlouvala přes email. 

Respondenty jsem tedy vybrala účelovým výběrem. Disman popisuje, že účelový 

výběr se   používá, když nemáme spolehlivé seznamy členů dané skupiny, což je i případ 

nadaných dětí. Důležité podle Dismana je také jasně definovat populaci, kterou vzorek 

reprezentuje. (Disman  2005, 112-113) Na základě toho je důležité upozornit, že většina 

mých respondentů jsou lidé, kteří se alespoň částečně zabývají problematikou a vědí o 

nadání svých dětí. Ani jedno se nemusí vztahovat na celou populaci rodičů nadaných dětí. 

Sama jsem hledala pak podle toho, aby děti mých respondentů byly diagnostikované jako 

nadané, což v České republice dělají pedagogicko psychologické poradny. Z šesti 

respondentů tuto podmínku nesplnil pouze jeden - nadání se v jejich rodině vyskytovalo 

a ve škole bez oficiálního potvrzení problém nebyl, proto se pro diagnostiku nerozhodli. 

U zbytku respondentů diagnostika proběhla právě pro potřeby školy a proto jsem se 
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rozhodla i tohoto respondenta do mé práce zařadit. Dále jsem chtěla děti na prvním stupni 

základních škol nebo do dvanácti let, jelikož u nadaných dětí se často stává, že v důsledku 

svého nadání třídy přeskočí nebo naopak ve spojitosti s handicapem, který se u nadaných 

objevuje, nastoupí do školy později. Tuto hranici jsem si stanovila v důsledku toho, že 

mne zajímal příchod do školy a zkušenosti z prvních let školní docházky. Tuto podmínku 

splňovali všichni mí respondenti.  

Specifické místo bydliště jsem si jako podmínku neurčila, jelikož jsem 

nepředpokládala, že by to proces stigmatizace nadaných dětí výrazně ovlivnilo, čímž jsem 

získala respondenty z různých částí České republiky. Dva respondenti byli z Prahy, další 

z Litoměřic, Veltrus, Plzně a Kladna. Co se týče genderového složení, jednalo se o pět 

respondentek a jednoho respondenta - což znamená pět matek a jeden otec nadaných dětí. 

Děti mých respondentů byly genderově vyváženější, i když se přesně nedá určit, jelikož 

někteří respondenti měli více dětí, zaměřili jsme se   především na tři dívky a čtyři 

chlapce. 

3.3 Výzkumné otázky 

Při tvorbě výzkumných otázek jsem vycházela především z knihy Ervinga 

Goffmana Stigma, na které je založena má práce. V teoretické část jsem rozebrala, co 

stigma je a čeho či koho se může týkat. V sociologické literaturatuře téma stigmatizace 

nadaných dětí není rozsáhle řešeno a z problematiky identifikace nadaných dětí vychází 

i to, že se liší zkoumaná skupina. Proto jsem se chtěla zaměřit na to, zda nadané děti, 

podle kritérií, které zkoumám já, jsou stigmatizované. Zaměřit jsem se chtěla na to v 

jakých situacích se stigma může projevovat - u nadaných dětí to bylo především školní 

prostředí, ale chtěla jsem zjistit,  zda se stigmatizace projevuje i v jiných prostředích. Dále 

jsem se zaměřila na to, jak stigmatizace u nadaných dětí probíhá, jak s ní samy pracují, 

jak ji vnímají a jak ji vnímaji rodiče. Otázky, na které bych ráda odpověděla, tedy jsou: 

 

1) Vyskytuje se u nadaných dětí stigmatizace? 

2) V jakých situacích se nejvíce projevuje? 

3) Snaží se nadané děti se svým stigmatem nějak pracovat?  

4) Jak vnímají nadané děti své stigma? 
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5) Jaké rady jsou jim dávány? 

3.4 Analýza dat 

Data, která jsem analyzovala, byly přepsané rozhovory, které jsem si nahrávala na 

mobilní zařízení. Rozhovory jsem přepisovala doslovně do počítače, rozhodla jsem se 

zachovat hovorovou češtinu, kterou respondenti mluvili, a nepřepisovat to do spisovné, 

jelikož jsem nechtěla neúmyslně změnit myšlenky vět. Dále jsem se soubory pracovala v 

programu RQDA. Pro tento program jsem se rozhodla proto, že je volně dostupný na 

internetu a měla jsem s ním již určité zkušenosti poté, co jsem, souběžně s analýzou, 

absolvovala na mé škole kurz věnující se především práci s tímto programem. 

Ananýzu dat jsem prováděla skrze deduktivní kódování, kdy jsem nejdříve 

vytvořila kategorie na základě teorie a literatury a poté jsem pro každou katoegirii 

vytvořila konkrétní kódy. Kategorie jsem také rozdělila podle tří identit, které jsem 

popsala v teoretické části mé bakalářské práce, tedy podle sociální, osobní a ego identity, 

se kterými pracuje Goffman. Kódy jsou buď části vět, celé věty či odstavce.  

Do sociální identity jsem vytvořila dvě kategorie - “prostředí školy” a “ostatní 

prostředí”. Na základě každého sociálního prostředí jsem chtěla ukázat, zda a jakým 

způsobem jsou nadané děti stigmatizovány. Školní prostředí jsem oddělila od ostatních 

kvůli své specifické roli v životech nadaných dětí. Zde jsem pracovala s kódy “vztahy s 

učiteli”, “vztahy se spolužáky” a “problémy systému”. Ostatní prostředí zahrnovala kódy 

“rodina”, “známí”, “kroužky”, “poradny” a “okolí”. Ty jsem si vybrala, protože s nimi 

nadané děti přicházejí nejvíce do styku. 

U osobní identity pracuji pouze s jednou kategorií a to je “management stigmatu”. 

Zde jsem se zaměřila na kódy “aktivní přiznávání”, “skrývání nadání” a “přizpůsobení 

se.” Každá z těchto činností patří do managementu stigmatu a má svou specifickou roli a 

cíl – pomocí každé z nich se nadané děti mohou pokusit ovlivnit informace, které o nich 

získává druhá strana.  

V ego identitě jsem vytvořila dvě kategorie a to “pocity nadaného dítěte” a “rady”. 

V pocitech nadaného dítěte pracuji s tím, jak svou stigmatizaci vnímá samo dítě. Zde 

pracuji s kódy “vnímání své stigmatizace” a “přemýšlení nad svým “nevhodným” 

chováním”. 
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3.5 Hodnocení kvality výzkumu 

Jedním z největších limitů mé práce může být to, že sama téma stigmatizace 

nadaných dětí řeším ve svém osobním životě – mám nadaného mladšího bratra. Tato 

skutečnost se mohla promítnout do mého výzkumu, kdy jsem mohla, jak při rozhovorech, 

tak při samotné analýze, ovlivnit průběh výzkumu. Byla jsem si tohoto problému vědoma 

a snažila jsem se případnému zkreslení zabránit, avšak jisté zaujetí ve prospěch nadaných 

dětí se mohlo objevit. Na druhou stranu mi zase tato skutečnost pomohla lépe se dostat k 

respondentům a vytvořit určitý pocit důvěry k mé osobě. Tím, že nejsou problémy 

spojené s nadáním dostatečně známy veřejností, se stává, že se rodiče a děti často 

dostávají do situací, kdy jim ostatní dávají najevo nepochopení jejich chování. Skrze to, 

že díky svým vlastním zkušenostem lépe rozumím tématu, se pak rodiče nemuseli tohoto 

nepochopení z mé strany bát, což se, dle mého názoru, promítlo do průběhu rozhovorů. 

Dále jsem měla problém s konkrétními otázkami, na které jsem se respondentů 

ptala. Nadané děti nejsou konzistentní skupina a každý jedinec může procházet velmi 

odlišným vývojem. Jak jsem uvedla v teoretické části, u nadaných je častý asynchronní 

vývoj, který ale u každého dítěte může probíhat v jiných oblastech a u některých dětí ani 

není. Díky tomuto mohou mít děti, a následně i rodiče, velmi odlišné zkušenosti. Řešením 

tohoto problému jsou polostrukturované rozhovory, zde se však promítla má prvotní 

nezkušenost s touto technikou. Proto jsem se při prvních rozhovorech setkala s 

problémem, jak se této situaci přizpůsobit, avšak s postupem a získáváním zkušeností se, 

myslím si, podařilo tento problém částečně eliminovat.  

3.6 Etika výzkumu 

Ohledně etické stránky výzkumu jsem získala od všech respondentů informovaný 

souhlas, i když ne písemný. Všem jsem ve stručnosti vysvětlila cíl a obsah mé bakalářské 

práce a všichni byli informováni, na co svá data využiji, a souhlasili s tím. Respondentům 

jsem také slíbila anonymizaci dat, kterou jsem také udělala, a zeptala se jich, jestli 

souhlasí s nahráváním rozhovoru. Souhlas s nahráváním mi všichni dali, i když dva 

respondenti se zeptali na jiné možnosti. Řekla jsem jim, že pokud si nahrávání nepřejí, 

tak jejich přání budu respektovat a informace z rozhovoru si budu zapisovat ručně, avšak 

i tito dva respondenti s nahráváním souhlasili. Anonymizaci respondentů jsem udělala 

tak, že jsem respondentům a jejich dětem změnila jména a vynechala jsem názvy institucí, 
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které by na ně mohly odkazovat – většinou se týká názvů škol. Jakým způsobem jsem 

jména měnila popisuji v další kapitole. 

Co se týče informací ohledně mé bakalářské práce, všem respondentům jsem při 

prvním kontaktu napsala stručný popis tématu, důvod, proč jsem si toto téma vybrala a 

proč jsem si vybrala tento způsob zkontaktování. Co se týče pěti respondentů, které jsem 

kontaktovala přes facebookovou skupinu, byly tyto informace v mém příspěvku. Poslední 

respondentce jsem tuto informaci napsala v prvním emailu. Dále jsem ještě upřesnila 

některé informace na začátku rozhovorů a pokud zbyl čas na konci rozhovoru, zeptala 

jsem se, jestli mají nějaké další dotazy. Některé dotazy jsme také řešili při komunikaci v 

soukromých zprávách na Facebooku. 

Data, která jsem sesbírala, jsou určené pouze pro potřeby mé bakalářské práce a 

nebude s nimi dále nijak pracováno. Zobrazeny budou pouze části rozhovorů ve 

výzkumné části mé bakalářské práce. Celé rozhovory, ať už nahrávky či přepisy, jsou 

dostupné jen mé osobě a vedoucí mé práce, případně mohou být k nahlédnutí pro potřeby 

školy. 

3.7 Respondenti 

Jak už jsem psala, respondentů, na kterých je moje bakalářská práce především 

postavena, mám dohromady šest. Pro potřeby anonymizace jsem se rozhodla změnit 

jejich jména a jména jejich dětí. Pro přehlednost, především ve výzkumné části mé práce, 

jsem se rozhodla, že nová jména vytvořím abecedně tak, že první respondent bude mít 

jméno začínající na A a i jeho dítě či děti budou mít jméno začínající na stejné písmeno. 

Data tak celkově budou přehlednější. Zároveň zde uvádím základní informace o 

jednotlivých respondentech, které by mohly být důležité pro pochopení souvislostí. 

Skutečné informace jsou věk dětí a třída, ve které se nachází, pokud tyto informace 

respondent uvedl, a město, ze kterého respondenti pochází. 

1. respondent - Adéla 

 Adéla pochází z Litoměřic a má tři děti. Mluvily jsme spolu o nejstarší dceři 

Aničce, která právě navštěvuje druhou třídu v Litoměřicích a je jí 8 let. U ostatních dětí 

se nadání doposud netestovalo. S Adélou jsme se sešly v kavárně. 

2. respondent - Barbora 
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 Barbora bydlí se svou rodinou na vesnici kousek od Plzně. Nadání se v jejich 

rodině vyskytuje. Má starší dceru a mladšího syna Benedikta, o kterém jsme vedly 

rozhovor, oba jsou však nadaní. Benediktovi je 11 let a navštěvuje šestou třídu. S 

Barborou rozhovor probíhal na nádraží. 

 

3. respondent - Claudie 

 Claudie bydlí ve Veltrusích, má dvě dcery, obě nadané. Rozhovor jsme vedly 

především o starší dceři Cecílii, která je právě v 5. třídě a je jí 9 let. Mladší dcera ještě 

nenavštěvuje školu. S Claudií jsme dělaly rozhovor u ní v práci. 

4. respondent - Dan 

 S Danem jsme se sice sešli v Praze, nicméně s rodinou bydlí na Kladně. Má tři 

děti, všechny nadané, nejstaršího syna Dominika, dceru Denisu a syna Davida. Dominik 

již chodí na víceleté gymnázium, Denisa chodí do čtvrté třídy a David do první. Děti 

nemají o svém nadání oficiální potvrzení z poradny, avšak nadání se objevuje v rodině. S 

Danem jsme se sešli na rozhovor u něj v práci. 

5. respondent - Eva 

 Eva bydlí v Praze a děti má dvě. Oficiálně nadaný je starší syn Emil, o kterém 

jsme se v rozhovoru bavily. Emil chodí právě do 1. třídy a je mu 7 let. S Evou jsme se 

sešly v kavárně v obchodním centru. 

6. respondent - Františka 

 Františka také bydlí v Praze. Má nadaného syna Filipa, který chodí do 1. třídy. 

Františka je jedinou respondentkou, se kterou jsem se nezkontaktovala přes 

facebookovou stránku. S Františkou jsme dělaly rozhovor v občerstvení v obchodním 

centru. 
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4 Analýza výzkumných dat 

 V této části se zaměřím na tři druhy identit – sociální, osobní a ego - skrze které 

se pokusím vysvětlit, jak a zda vůbec u nadaných dětí probíhá stigmatizace. Ačkoliv jsou 

to tři různé druhy, vzájemně spolu souvisí, prolínají se a doplňují se, nelze je tedy vnímat 

naprosto odděleně a částečně se mohou překrývat. V sociální identitě se zaměřím na různá 

sociální prostředí, ve kterých se nadané děti vyskytují a kde může docházet ke 

stigmatizaci. U osobní identity pracuji s managementem stigmatu a v ego identitě řeším 

to, jak své stigma nadané děti vnímají a jakých rad se jim dostává. 

4.1 Sociální identita 

V sociální identitě jsou pro stigma důležité sociální situace, ve kterých se stigma 

projevuje. V této části své bakalářské práce se pokusím ukázat, v jakých sociálních 

situacích mají nadané děti největší problémy. Samostatnou kategorii bude tvořit školní 

prostředí, které je pro nadané děti typické. V druhé kategorii zmíním další prostředí, ve 

kterých se stigma u nadaných dětí projevuje. V každém sociálním prostředí se pokusím 

na příkladech z rozhovorů vysvětlit, jak se zde střetává skutečná a virtuální sociální realita 

a jaké to má dopady. 

4.1.1 Kategorie Školní prostředí 

 V kategorii školní prostředí pracuji se třemi kódy – vztahy s učiteli, vztahy s dětmi 

a problémy systému. Na každém kódu se pokusím vysvětlit, kde a jak stigma vzniká, jaké 

má dopady a v čem jsou největší problémy, se kterými se nadané děti setkávají na sociální 

rovině. 

4.1.1.1 Vztahy s učiteli 

 “Přesně na tohle jsme narazili, učebnicově. Je nadanej, tak přece musí vědět, jak 

se má chovat… “je chytrej, tak to má vědět a zrovna jemu to desetkrát nebudu opakovat, 

protože speciálně on to má vědět”…”  

 U učitelů může existovat představa, že nadání znamená pouze to, že je dítě 

šikovné a ve škole mu všechno jde. S tím se setkal například Emil, kdy si, jak Eva říkala, 

paní učitelka myslí, že Emilovi musí jít automaticky všechno a on je ten poslední člověk, 

se kterým by trávila více času vysvětlováním. Další problém je, že si tato učitelka myslí, 
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že nadání se týká pouze úspěchů ve škole, avšak nedokáže pochopit, že s nadáním 

přichází i jiné chování. 

 “… to ona tu chytrost jako takovou, to bere, ale nebere to chování k tomu… Xkrát, 

xkrát jsme s ní o tom mluvili, psali jsme jí, i třeba ta zpráva z tý poradny byla hodně 

taková výmluvná, ale prostě ne… Ona to sama nechápe, ona to vidí, že to je vina rodičů. 

I na těch třídních schůzkách, když na mě chtěli volat policii, tak ona řikala, že je škola 

jen dopoledne a co se děje jindy, tak to jde z rodiny. Že mu ona může dát jenom nějakou 

důtku nebo dvojku z chování.” 

 Učitelka Emila tak není ochotná jeho chování tolerovat. Ani zpráva z poradny, 

kde je vše vysvětlené ji nepřesvědčila, naopak to akorát vnímá jako výmluvu. 

 “Teď máme papír a pani učitelka řiká “no, vy jste si opatřili papír, abyste mohli 

mít úlevu na to jeho chování”…” 

 Problém může vznikat i s tím, že se nadání hned nepozná. Speciálně před tím, než 

rodina získá oficiální potvrzení z poradny, se v tomto ohledu škola ani učitelé nechtějí 

nijak angažovat. Existuje zde představa, že si nadání dítěte rodiče jen přejí a pokud 

doopravdy nadané dítě bude, tak to učitel či učitelka během výuky pozná, což však 

nemusí být pravda, jak ukazuje například Eva. 

 “Ale ono to nadání se opravdu navenek fakt projevuje jenom v tý matice. On je 

třeba hrozně rychlej, jo, nebo možná v tom, že všechno má hodně rychle hotový. Ale třeba 

učitelka, kdybysme nevyrukovali s papírem, tak ona by vůbec nevěděla, maximálně by si 

řekla “jo, jemu jde matika”.“ 

 Podobnou situaci, kdy se nadání “dostatečně” neprojevilo, zažila i Anička, ačkoliv 

již před příchodem do školy její rodiče informovali ředitele, že je Anička se svými 

znalostmi napřed. Ředitel však odmítl cokoliv dělat, chtěl počkat, až se nadání projeví a 

všimne si toho učitelka, což se však nestalo a tak se Adéla rozhodla jít přes poradnu. 

 “Před  tím… takhle, ještě než úplně nastoupila do tý školy, když jsme tam byli u 

zápisu, tak jsme šli za panem ředitelem, říkali jsme mu,co ta dcera všechno umí, my ho 

tak trošku známe, pana ředitele, takže jsme si tam s nim šli popovídat a on nám řekl, že 
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ať nastoupí do první třídy - klasika - a že když teda nadaná bude, že si toho pani učitelka 

všimne… Tak teda šla do tý školy, my jsme se obědnali do tý poradny, jak jsem teď o tom 

mluvila, jemu jsem řekla, že pozvali oni nás, stejně to trvalo až do toho listopadu teda. 

Do toho listopadu se nedělo nic a nikdo si ničeho nevšiml, že vlastně… až když jsme 

donesli ten papír z tý poradny, která řekla, že i sama bude kontaktovat tu školu a na tom 

papíře bylo napsaný teda, že dcera je mimořádně nadaná, že potřebuje individuální plán 

anebo domácí vzdělávání a že škola má vybrat indivudální plán snad do ledna, tak teprve 

se v tý škole začalo něco dít.” 

 Nadání také může být na takové úrovni, že si dítě vytváří vlastní postupy, jak se 

látku ve škole naučit. To je příklad Benedikta, který matematiku ovládal velice dobře, 

takže nechápal, proč má psát celkový postup příkladu, když vypočítat příklad z hlavy není 

žádný problém. Učitelka však tento přístup nepředpokládala, takže jeho výsledky vnímala 

tak, že to naopak odbyl. Tato situace poté donutila Barboru vzít Benedikta do poradny, 

protože si byla vědoma toho, že on problémy s matematikou nemá, právě naopak mu jde. 

 “… takže ve chvíli kdy jeho nadání se projevovalo, tak to byly ty momenty, kdy 

vznikaly konflikty. Takže to, že v matice napsal pouze výsledky příkladů, u kterejch se 

nepředpokládá, že by se měly počítat z paměti, tak to nebylo tak, že by pani učitelka řekla 

“tady je něco divně, jak to může udělat?”, ale bylo tam takový “on to odflákl, on to 

odbyl”.” 

 Zajímavá je také snaha některých učitelek zmírnit nadání dětí, dostat je na úroveň 

ostatních. Nevnímají nadání jako něco, co by se mělo podporovat, ale naopak chtějí, aby 

dítě zapadalo do normy. S tím se setkala například Anička. 

 “V první třídě se určitě nudila, na konci první třídy pani učitelka vítezoslavně 

prohlásila, že už se konečně srovnala, že už je stejně jako… na tom jako ty ostatní, že už 

ji ty ostatní dokonale zbrzdily prostě.” 

4.1.1.2 Vztahy se spolužáky 

 “A pak když ta interakce s těma dětma probíhá, tak jako to kolikrát skončí nějakym 

nedorozuměním, že jim řekne něco co by neměl. Myslim si, že teď se to hodně eliminovalo, 

ale třeba před rokem řikal hodně takový škaredý věci, ale on nechápal, že to ty lidi bolí.“ 
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 U nadaných dětí může docházet k problémům v komunikaci, kdy si neuvědomují, 

co jejich chování může ostatním způsobit. Zkušenosti s tím má například Filip, kterému 

i v poradně zjistili menší empatii, díky které je schopný říct ostatním dětem věci, u kterých 

si možná ani neuvědomuje, že se jich mohou dotknout. Podobný problém má i Cecílie. 

 “Třeba si děti myslely, že je škodolibá. Ona škodolibá neni, ona se jenom prostě 

baví, ve chvíli kdy se ostatní nebaví anebo jí to přijde legrační, že někdo dokáže z češtiny 

udělat nějakou chybu, ona se mu nesměje, že je hloupej, ale jí to prostě přijde naprosto 

nepochopitelný a ty děti na to samozřejmě reagujou.” 

 Cecílie oproti Filipovi sice není na děti přímo ošklivá, avšak tím, že má v určitém 

směru, u ní je to čeština, veliké znalosti, nedokáže pochopit, jak to, že s tím ostatní mají 

problém. Ti však nemusí chápat, že je to pro Cecílii tak jasné právě díky jejímu nadání a 

tak se jim její chování přirozeně nelíbí. Podobně jako Filip ani Emil není schopen 

dostatečně odhadnout to, jak ostatní vnímají jeho chování. 

 “…  už tam začaly konflikty, kde on neuměl odhadnout situaci a to neumí teda do 

teďka, že když je v nějakym konfliktu, nebo když je v nějakym sporu, tak je nášlapnej a je 

neempatickej.” 

 U Emila se ještě stává, že má problémy poznat, co ostatní ještě berou jako hru a 

co už ne, což může nakonec vyústit ve velmi nepříjemnou situaci. 

 “Má, má problém. On neumí odhadnout situaci, takže on provokuje, on vyvolá 

nějakou hru, nějakou srandu, teď oni se toho děti chytí, jenomže on někomu třeba něco 

vezme a teď začne “nedám, nedám” a v tu chvíli to ty děti už začně iritovat a daj mu to 

najevo a on to nepozná, že už jim to vadí. A z toho jsou ty konflikty, protože holčička se 

rozbrečí, jde žalovat, jde žalovat i rodičům a na třídní schůzce to byl lynč, to jsem teda… 

jako to rozdejchávám do teďka.” 

 U nadaných dětí se také stává, že nastupují do školy dříve nebo přeskakují určitý 

ročník. S tím však také mohou vznikat sociální problémy, kdy ostatní nemusí plně 

pochopit, proč s nimi nadané dítě, které je mladší, chodí do stejné třídy. U Cecílie ještě 

nastala situace, kdy nastoupila do první třídy v netypický čas - v dubnu, což ostatní děti 

velice zmátlo. 
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 “Paradoxní je, že oni se jí hodně dlouho smály, že je hloupá, protože šla do školy 

až v dubnu, že kdyby byla chytrá, tak už mohla jít v to září a nemusela jít tak pozdě a to 

jsme teda řešili skoro dva roky. Ona nebyla schopná jim to vysvětlit a tady tim teda hodně 

trpěla.” 

 S tím, že je Cecílie mladší, se ještě pojí problém rivality, který existuje i u jiných 

nadaných dětí, avšak u Cecílie je to ještě zvýrazněné tím, že jsou její spolužáci starší. 

 “Ale už jsem se setkala s tím, že jeden klučina, který je právě v téhleté situaci, 

když jsem se ho ptala, já nebo jeho maminka - nevim, byly jsme tam u toho obě, že psali 

nějakou písemku a jak dopadl, tak mi řekl, kolik bodů měl on, ale přesně mi řekl, o kolik 

měl míň než moje dcera. Takže to je pro ně takový jako srovnání a to se jim nelíbí… Oni 

se tam sešly hodně hezky, ale já mam pocit, že je tam taková trošku rivalita a oni se hodně 

špatně srovnávaj, ani ne s tim, že ona je lepší, ale s tim, že ona je lepší a je mladší, to se 

jim nelíbí.” 

 Problémy s rivalitou mají i ostatní děti. Například Benedikt má problémy s jedním 

spolužákem, který je podle Barbory také nadaný, avšak není diagnostikovaný. 

 “V případě toho jednoho kluka v tý současný třídě, si myslim, že ho ten kluk bere 

jako konkurenta. Podle mě v tý třídě jako těch nadanejch dětí bude víc, ale prostě na to 

nebudou mít ten papír. A asi to jako nepoznaj učitelé. Takže si myslim, že je tam možná 

čtyři-pět dětí, který jsou na tom podobně a asi ten jeden kluk se cítí být jim nějak jako 

ohroženej.” 

 Dalším problémem pro nadané děti mohou být jejich zájmy, které neodpovídají 

zájmům ostatních dětí, a také tyto své zájmy probírají častěji a více dopodrobna, což může 

u ostatních dětí vyvolat nepochopení. To se stalo například Benediktovi, který měl velice 

rád traktory, avšak problém nastal, když mu kvůli tomu ostatní ve třídě začali řikat  

“vidlák z venkova”. V tu chvíli se k němu otočila skoro celá třída zády, což Benedikt 

velmi špatně nesl.  Zůstal mu jediný kamarád Petr a později ještě jeden spolužák. 

 “No podle mě to trvalo, než z tý třídy odešel. A vlastně, až když už v tý třídě neni, 

tak jak už nepatří do toho kolektivu, tak zase už víc ty děti ho berou. Takže zůstal mu ten 

Petr, přidal se ještě jeden jakoby kamarád, s kterym manžel zajistil, že pak jeli s celou 
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jeho rodinou ještě na lyže, ale řekla bych, že až odchod, když už v tý třídě nebyl, tak ten 

teprve vyhladil tu situaci.” 

 Zase jiné problémy spojené se svými zájmy má Emil, který nedokáže pochopit, 

jak to, že ostatní mají v jeho očích “jednodušší” zájmy, což se nebojí jim dát najevo.  

 “To je právě jeho problém. On třeba bere i jako provokaci, že ty takový ty jako, 

co nedosahujou jeho úrovně, abych to řekla takhle hnusně, tak prostě jemu je vůbec 

nepříjemný, že za nim choděj, on se s nima nechce bavit. Oni jsou pro něj něco jako míň, 

což je jako blbý a nechceme, aby to tak bylo, ale má to tak. On o nich i tak jako mluví ve 

smysli, že to je hrůza, že on si přinesl do školy ještě autíčko nebo dinosaura a my mu 

řikáme “ale to je normální v šesti letech, to že ty to máš jinak a nosíš si tam encyklopedii 

lidskýho těla, tohle neni normální.”…” 

 Denisa má ve školním kolektivu ještě jiné problémy. Tím, že jí témata probíraná 

ve škole baví, má velký zájem o školu. To ji však očerňuje v očích ostatních dětí, které 

její zájem o učivo nesdílí. 

 “… jako u nás v rámci rodiny si nepřijde nepřirozeně a v rámci tý školy ona jako 

ví, že prostě… třeba, že má obrovskej zájem o to učení, což většina těch dětí nemá a to je 

jako v zásadě ten největší konflikt.” 

 

4.1.1.3 Problémy systému 

 “No, takže jsme spíš řešili, co  s tím, teďka. Do tý ppp poradny nebo psychologický 

poradny nás nikdo nechtěl poslat, ještě musim říct, ta školka neni pod ministerstvem 

školství, takže nechodí žádná inspekce, nikdo nás nekontroluje, ale nikdo nás ani tim 

pádem nikam nezve a… nikdo ty děti nesleduje, takže si to musíme všechno sledovat sami, 

takže tim pádem jsme se ani do tý ppp sami poslat nemohli, takže když měla nastouppit 

do školy, zdálo se nám, že prostě čte, píše, počítá do sta,  násobí, dělí, tak jsme se rozhodli 

, že projdeme tou ppp poradnou, aby nám ve škole dali individuální plán, protože tady na 

litoměřicku neni žádná škola, která by vlastně to dítě dokázala na týhle úrovni dál 

posouvat a co jsme tak z těch škol vypozorovali, tak kamkoliv by chodila do školy bez 
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individuálního plánu, tak by ten první rok, možná i druhej a třetí tam jenom proseděla a 

nic by se při tom nenaučila, protože to všechno uměla, prostě by krněla…” 

 Adéla hovoří o tom, jaký měli s Aničkou problémy s tím, aby mohla získat 

indivudální plán ve škole, který by ji rozvíjel, když při nástupu do školy uměla většinu 

věcí, které se v první třídě učí.  Aby jí škola vyšla tímto směrem vstříc, musela mít 

potvrzení od pedagogicko-psychologické poradny, do které se však nemohla dostat. 

Vzniká tak problematická situace, kdy se vyžaduje od rodičů a nadaných dětí, aby si 

poradili v systému, který jim nemusí být úplně nakloněn. O vyčerpávajícím procesu k 

získání potvrzení mluví i Františka. 

 “My jsme byli asi na šesti vyšetřeních právě u těch Fořtíků, ale to už je dávno, to 

si asi nepamatuje, ale potom v tý pedagogicko psychologický poradně, to bylo jako v 

soukromí, to nám doporučila jedna známá, trvalo to asi tři hodiny. Pak to stejný vyšetření 

téměř, to musel jít kvůli tomu odkladu, to byl u psycholožky. Ale pak jsme museli jít na 

oficiální přezkoušení do spádový pedagogicko-psychologický poradny, no a tam už řekl, 

že to dělat nebude, no a ta tam z toho udělala úplně hrozný…” 

 U Filipa vznikl problém, že již byl z celého procesu unavený a odmítl dále 

spolupracovat. Bez potvrzení však škola odmítá speciální přístup, takže rodiče jsou 

nuceni systémem projít. To, co vidí jako velký problém, je, že nestačí potvrzení o nadání 

od odborníka, ale musí to být přímo z pedagogicko-psychologické poradny. Zde nastává 

další problém a to je to, že poradny jsou často přeplněné a nemají kapacitu vše řešit.  

 “No já jsem… jako… jednak poradny začínají být problém. My jsme to stihli než 

byly úplně zahlcený, takže to naše načasování ještě jako šlo, ale už samozřejmě vidíme, 

že ta pani psycholožka toho má už taky plný brejle. Tam si jako řikám, jak dlouho to jako 

vydrží, aby se pro změnu ona nezhroutila z přetížení.“ 

 Problém s přeplněností poraden způsobuje to, že než se nadané děti dostanou do 

poraden a získají potvrzení, uplyne mnoho času, kdy se ve škole tímto směrem nic neděje. 

O zdlouhavosti celého procesu mluví například Eva. 

 “Ale ono je to všechno na dlouhý lokte, my jsme se v září do tý poradny 

objednávali, získali jsme termín na leden tušim, což je vlastně půl roku. Nebo my jsme 
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tam byli v říjnu na takovou intro-schůzku, kdy jsme tam byli jen s tim, co budeme řešit a 

tak, tak řikali, že to budou muset objednat na takový to dvouhodinový komplexní 

testování, a to jsme získali termín v lednu a to zrovna onemocněl. Takže další termín nás 

vzali v únoru naštěstí, takže školní rok jako v háji timhle tim. Potom psycholožka 

onemocněla, takže zpráva byla za měsíc a půl, což je vlastně teďka, to čtrnáct dní to má 

škola.” 

 S tím, že škola bez oficiálního potvrzení odmítá v tomto ohledu něco dělat, má 

problémy i Barbora, která říká, že se ve škole vymlouvají na školní inspekci, se kterou by 

tak měli problémy. Tím Barbora kritizuje celý systém, který jí nepřijde správný. 

 

 “A co mi teda nejde na rozum je, jestli jako když se všichni obhajujou školní 

inspekcí, jestli naše školní inspekce je opravdu tak padlá na hlavu, že když jim učitel řekne 

“mám žáka takovýho a takovýho, jeví se tak a tak, tudíž jsem upravil výuku tak a tak”, 

tak jestli jim za to vynadá nebo ne. Zatim to na mne působí jako by z těch vazeb rodičů a 

některejch učitelů, jako že by je školní inspekce snad jako trestala, což mi jako nejde na 

rozum… jako jestli ten systém chce fungovat, tak s tim, jak je to nastavený takhle, tak se 

prostě brzo rozpadne.” 

 Dalším důležitým problémem je neinformovanost učitelů o problematice. To 

vyplývá i z mých rozhovorů s učiteli na obou konferencích, kde mi všichni potvrdili, že 

se touto tématikou na vysoké škole nijak podrobně nesetkali a že veškeré informace, které 

k tomu mají, si získali vlastní aktivitou. Právě takové konference mohou v tomto směru 

pomoci, ale zde mi učitelé také řekli, že aby na takovou konferenci mohli vyjet, potřebují 

k tomu podporu školy, protože si kvůli tomu musí vzít volno a ještě musí platit poplatky. 

O problému neinformovanosti mluví například Eva. 

 “Mě překvapilo kolik těch dětí je a jak málo se o nich ví. Jak málo se tohle řeší, 

protože tohle, a to mi potvrdila ta učitelka na nový škole, ty všechny dysgrafie a tak, jak 

je to pojmenovaný, jak je to vypracovaný a tak, jak jsou vypracovaný plány podpory, jak 

každej ředitel o tom ví… ona i ta pani psycholožka mi řekla, že ještě nepotkala nadanýho, 

kterej by byl normální.” 
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 Podobnou zkušenost má i Barbora, která si sama hledá odbornou literaturu a 

zkouší zjistit, v čem by svému synovi mohla pomoct, kvůli tomu, že se v tomto ohledu 

nemůže spolehnout na paní učitelku. 

 “A prostě tam je smutný to, že kdo jinej, než teda ten učitel, má poznat, že tam je 

nějakej třeba handicap, proč já jako rodič mam sestudovávat desítky a desítky odbornejch 

publikacích o nadanejch dětech, o dysfunkcích, o psychickejch potížích, klinickou 

psychologii už člověk jako četl, si řikam “jako na co jsou mi ty odborníci?” jako tak fajn, 

je to učitel, studuje to pět let a že má dítě dysgrafii a že má dítě dyspraxii, tak nakonec to 

tam jako dokopu já, že je dítě nadaný si taky člověk dokope sám…” 

 Stejnou zkušenost má i Adéla, která situaci také řeší pouze z vlastní iniciativy. Ta 

vypráví o situaci ve škole, když se domlouvala, už s potvrzením, o individuálním plánu, 

kdy škola nevěděla, jak se k tomu postavit a chtěla po Adéle, aby si něco vymyslela sama, 

což se jí nelíbilo, jelikož v tomto ohledu nemá dostatečné znalosti. 

 “Já tu nejsem od toho, abych vymejšlela, co s tim…” 

 S individuálním plánem se však nemusí situace zlepšit, jak jsem se dozvěděla z 

rozhovorů  s učiteli na konferencích, nejčastěji řeší nadání tím, že dají nadaným dětem 

úkoly navíc, které se však nemusí obsahově lišit od toho, co probírají v hodinách, tudíž 

je to nijak nerozvíjí a ani nebaví. S tím má zkušenosti i například Františka. 

 “Já jsem byla za výchovnym poradcem u nás ve škole, takže jsme si slíbili na 

matematiku, protože to on je fakt jako dobrej, ale individuální plán jsem mu víceméně 

jako zařídila, ale dopadlo to tak, že to má napsaný v papírech, ale dopadlo to tak, že 

počítá příklady o přestávce, což on nechce, že jo.” 

4.1.1.4 Dílčí shrnutí 

 Stigmatizace nadaných dětí v prostředí školy se projevuje zejména od učitelů a 

spolužáků. Problematický je však i systém, které celé situaci nepomáhá. Pro to, aby 

nadané děti mohly získat například individuální plán, který by jim mohl situaci ulehčit, 

musí mít oficiální potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny. Není však úplně 

jednoduché se do nich dostat a i když rodiče již získají termín, většinou je čekací lhůta 

velice dlouhá, přičemž se mezi tím ve škole nic neděje. Dalším problémem je 
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nedostatečná informovanost o problematice u učitelů, kteří mi sami potvrdili, že se 

tomuto tématu na vysoké škole příliš nevěnovali a nemají tímto směrem mnoho znalostí. 

Když poté přijdou do styku s nadanými dětmi, nevědí jak situaci adekvátně řešit a mohou 

mít o nadání zkreslené představy. 

 Učitelé si tak mohou myslet, že nadání znamená, že je dítě ve všech ohledech 

šikovné a že by nemělo tím pádem mít nějaké problémy. To však u nadaných nemusí být 

vždy pravda, čímž se střetává skutečná a virtuální sociální realita a nedochází tak k 

naplnění předem vytvořených představ učitelů. Netypické postupy nadaných dětí při 

řešení úkolů ve škole či jiné problémy pak mohou vyvolávat konfilkty. 

 Se spolužáky vznikají různé druhy problémů, které například vznikají nevhodným 

chováním nadaných dětí. Nadané děti mohou mít například sníženou empatii, kdy 

nedokáží rozpoznat, co už je za hranou a co ne, co si mohou dovolit říct a kdy raději nic 

neříkat. To co ostatním spolužákům může přijít přirozené, nemá stejný efekt na nadané 

děti. Stigma může vznikat i tak, že ostatní děti nechápou netypické zájmy a zájem o učení, 

které nadané děti mají. Ze zájmu o učení také může vznikat problém rivality, kdy ostatní 

děti špatně nesou, že určité věci jsou nadaným lépe. 

4.1.2 Kategorie Ostatní prostředí 

 Kromě prostředí školy dochází ke stigmatizaci i v jiných situacích. Vytvořila jsem 

pět kódů, které zahrnují jiné sociání prostředí, ve kterých jsou nadané děti nejčasteji - 

rodina, známí, kroužky, poradny a okolí. Na každém z nich se pokusím ukázat, jak zde 

stigmatizace vzniká. 

4.1.2.1 Rodina 

 “My máme tetu, tý je skoro osmdesát, ale je to učitelka prvostupňová, která prostě 

“přesně takhle to bude a přes to nejede vlak”, tak ta, když jí nepozdraví, což jí nepozdraví 

nikdy a myslim si, že teď už jí nepozdraví v životě, tak ta to nese tak těžko, že jestli jí 

nepozdraví, tak že s nim nepromluví půl slova.”  

 Františka vypráví o situaci v rodině, kdy teta nedokáže pochopit, že Filip nezdraví. 

Zde se objevuje to, co je i problém ve škole - existuje zde představa, virtuální sociální 

identita, že se nadání neprojevuje jinak, než úspěchy ve škole. Samo o sobě to negativní 
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není, avšak pokud nadání přináší u konkrétního dítěte i některé “nežádoucí” 

charakteristiky, vzniká problém. To se děje i zde, kde teta není schopná Filipovo 

nezdravení tolerovat. Jiný případ popisuje Claudie. 

 “Jo, máme, ale paradoxně spíš s dospělejma než s dětma. Dospělí to moc nedávaj, 

oni, mi přijde, že se dcery bojej, protože ona velmi záhy došla k tomu, že o literatuře a o 

spousty věcech se s babičkama a podobně bavit nedá, protože oni se absolutně nechytaj 

a maj pocit, že si z nich dělá blbce, ale ono to tak neni. Tam dochází ke konfliktům, kdy 

dcera si dost tvrdě stojí za svym, ona se třeba hraje nějaká hra, ale ona je schopná dojít 

si pro pravidla, načíst je, ukázat tomu dospělýmu, kde to je napsaný a ten dospělej to 

většinou úplně neustojí. Takže takovýhle problémy.” 

 Zde vzniká problém s tím, že lidé neočekávají, že se nadané děti nechovají vždy 

jako ostatní děti a mají v určitých směrech “dospělé” chování, což je může přivádět do 

rozpaků. 

(Koleta) “Snaží se to nějak nedávat najevo?” 

 “No, občas se snažej, ale je vidět, že jim to evidentně vadí.” 

(Koleta) “Ale s ní to přímo neřeší?” 

 “Já si myslim, že to řeší i s ní, někdy třeba tu hru skončí, nebo jsou takový jako 

nepříjemný a ona tomu nerozumí. Nechápe proč, když ona má přece pravdu a ty pravidla 

jsou jasně daný, proč jim to vadí.” 

 To se pak projevuje do celkového chování, které vůči Cecílii projevují. Myslí si, 

že je na jednu stranu zvláštní, že je Cecílie schopná chápat pravidla lépe než oni, ale na 

druhou stranu předpokládají, že Cecílie své jednání dělá záměrně kvůli tomu, aby je 

ponížila, přičemž v obou případech je opak pravdou. Střet virtuální a skutečné sociální 

identity tak vyčleňuje Cecílii z kolektivu rodiny. 

4.1.2.2 Známí 

 “No, to že se nezapojuje s těma dětma, to řešíme pořád. Proč nejde za dětma, proč 

je radši s náma, ale tak jeho to očividně nebaví… Což je trochu náročný, protože se mi 



34 

 

všichni smějou, že má vysokou domovnickou, že to je spíš drbna, protože on se ptá “a co? 

a co? a proč? a proč tohleto? a proč támhleto?”, tak je to takový… Ale on to chce hlavně 

vysvětlovat, o čem se tam bavíme. Že se musim přestat bavit s těma dospělejma a začít 

mu to vysvětlovat a to všichni jako “proč mu to vysvětluješ? vždyť mu do toho nic neni”. 

“ 

 Františka popisuje, jak se jejich známí podivují na tom, že se Filip nechce bavit s 

ostatními dětmi a raději tráví čas s dospělými. V mých rozhovorech se stávalo často, že 

nadané děti inklinují ke starším, protože s nimi mají podobnější zájmy. Zároveň jsou 

velmi zvídavé, což například u Filipa vytváří to, že si o něm myslí, že je drbna a nechápou, 

proč se tímto způsobem chová, což přivádí do špatné pozice i Františku. 

 “… tak mě osočovali ty rodiče z toho, že oni by teda svoje dítě číst neučili a 

podobně. V tom já jsem věděla, že já jsem jí to neučila, ona se to naučila zcela sama. Jo 

a že oni měli hodně pocit, že vlastně to neni, že ona by byla chytrá, ale že já ji do toho 

nutim. Tak tam byla byla taková obrana a to né “jé ta je šikovná, ona číst umí” ale “to 

já bych přece svýmu Pepíčkovi neudělala”.”  

 Claudie zase uvádí jiný příklad, kdy měla problém s rodiči jiných dětí, jelikož si 

mysleli, že Cecílie je nadaná pouze kvůli tomu, že se jí Claudie až moc věnovala a učila 

ji číst v brzkém věku. S představou, že nadané děti jsou výsledkem ctižádostivých rodičů, 

se moji respondenti nesetkali poprvé. U Claudie je zde vidět, jak tato představa však není 

založená na pravdě. Cecílie je nadaná nejvíce právě na čtení, kde již od raného věku čte 

velmi složitou literaturu a ke čtení si cestu našla sama, bez podpory rodičů. 

4.1.2.3 Kroužky 

 “Nicméně potom jsme měli nějaký problémy na angličtině, protože od třech let 

chodil na angličtinu, a začal nějakym způsobem, on nějaký slovíčka už uměl plus mínus, 

rebelovat na tu učitelku. Došlo to tak daleko, že řikala, že jestli nepřestane, že jí tam 

rozhazuje ty pomůcky a tak, takže jsme si řikali, že se zkusíme zeptat v pedagogicko-

psychologický poradně.”  

 Františka vypráví o tom, jak se Filip na kroužku angličtiny nudil, jelikož již byl o 

něco napřed a chtěl další podněty, a tak začal zlobit, což se učitelce nelíbilo. Vznikl zde 
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problém, kdy učitelka již nebyla ochotná dál Filipovo zlobení snášet. Toto se stalo před 

tím, než byl Filip oficiálně diagnostikován jako nadaný. 

 “No, má, ale víceméně skoro všechno jsme zrušili během prvního půl roku, 

protože u ničeho nevydržel a ze dvou kroužků, oukej, jeden kroužek vedla naše učitelka 

na angličtinu, tak tam to vůbec nefungovalo a jeden ještě kroužek výtvarky, ono když ho 

to nebavilo, tak tam dělal solidní peklo, myslim, že sobě i ostatním.Takže chodil docela 

dlouho na judo, ale to ho přestalo bavit, že sabotoval, bojkotoval, instruktorka z toho 

nešťastná. Tak jsme se domluvili, že toho necháme a případně zkusíme příští rok.” 

 Podobnou situaci zažíval i Emil, který se v situacích, kdy ho něco nebaví, 

projevuje stejně jako Filip, což má i stejné následky. Nedostatek podnětů bývá 

problematický u nadaných dětí celkem často. Na základě toho pak zlobí, což je staví do 

nepříjemné situace minimálně proti vedoucím kroužku, občas také proti ostatním dětem, 

které kroužky navštěvují. V případě Emila se pak rodina rozhodla raději kroužky přerušit 

a zkusit to později. 

4.1.2.4 Poradny 

 “Ale pak jsme museli jít na oficiální přezkoušení do spádový pedagogicko-

psychologický poradny, no a tam už řekl, že to dělat nebude, no a ta tam z toho udělala 

úplně hrozný… nejen že je nevychovanej, ale že i neni nadanej a že to je strašný, že bez 

matky ani dvě minuty… no ta byla strašná. Takže už nechceme žádný testování, víme, že 

tam je, ale stejně to k ničemu, jako já vim, že je to k něčemu, ale jako v uvozovkách, jemu 

to nepomůže, nám to nepomůže, víme to, takže už další nechceme.” 

 Pedagogicko-psychologické poradny pomáhají nadaným jejich nadání 

identifikovat a na základě těchto zjištění usnadnit komunikaci se školami. Jak jsem však 

slyšela na konferencích ohledně nadání a od samotných rodičů, nemusí být zkušenosti s 

poradnami vždy pozitivní. Na konferenci Společnosti pro talent a nadání se mluvilo o 

tom, že je v poradnách častý problém s identifikací, kdy pedagogicko-psychologické 

poradny nadání nepoznají a identifikují nadané děti jiným způsobem nebo dokonce o 

nadání nikdy neslyšely. Františka popisuje, jak ona sama měla se synem Filipem ve 

spádové poradně problém, i když již před tím Filip jako nadaný identifikovaný byl. Pokud 
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totiž psycholožka, která test dělá o nadání tolik neví, nemusí jej správně rozpoznat. Další 

problém s poradnami řešila i Eva. 

 “To jo, ale jak jsme se k ní zase dostali jo, my jsme vlastně, přímo nás varovali, 

že pražský poradny slyší “nadaný dítě” a vůbec jako nechtěj, jak praskaj ve švech, tak 

primárně řešej spíš ty dysfunkce, ne ty nadaný. Že to hodně berou “myslíte si, že máte 

nadaný dítě” a “ambiciózní rodiče” a tak, takže my jsme byli před rokem v Centru 

nadání, to je vlastně nestátní organizace, Fořtíkovi, takže tam jsme vlastně prošli 

diagnostikou, kde se potvdilo, že je nadanej, nicméně škola to neuznala pro nějakej plán. 

To jsme vlastně dávali škole, ještě než jsme tam nastoupili, jen aby věděli, co jim tam 

bude nastupovat. Tak teda jakože to berou, ale ze zákona musíme mít ještě od tý poradny. 

Ty Fořtíkovi nás nasměrovali na Českej Brod, což je taková menší poradna, jakože s ní 

maj asi dobrý zkušenosti a že vědí, o co jde. A věděli o co jde a myslim si, že ho odhadli 

výborně.” 

 Eva mluví o tom, jak důležité je, jak se daná poradna k nadaným dětem staví. 

Pokud se jedná o poradny, které mají k nadání negativní vztah, projevují se k nadaným 

dětem i jejich rodičům jisté stereotypy, o kterých mluví například Eva. Problém toho, že 

si někteří myslí, že nadané děti jsou pouze normální děti ambiciózních rodičů, se objevuje 

i v zařízeních, které mají důležitou roli v životech nadaných dětí. 

4.1.2.5 Okolí 

 “Ona se pořád na něco ptá, pořád něco vysvětluje a teď, jak jí ještě hodně rychle 

běží ty myšlenky, tak je to zamotaný, je to dlouhý, člověk neudrží tu pozornost, opravdu 

ty věci jsou… Jsme jednou jeli v Praze v tramvaji a ona se mě ptala na názvy všech 

kostelů, všech nějakých sakrálních pamatek, jestli vim, kdo byl jakej příbuznej v Bibli… 

nevim a paní, která vystupovala mi řikala, že mě teda lituje, která seděla naproti nám.”  

 Nadané děti jsou často velice zvídavé, zejména pokud je zajímá některé konkrétní 

téma. V té chvíli může být obtížné zodpovědět všechny jejich otázky, což zejména 

neznalé okolí nemusí chápat. V situaci s Cecílií a Claudií je paní v tramvaji litovala, 

jelikož tuto charakteristiku nadání pozitivně nevnímala.  

 “Dávaj, oni to nedaj třeba… řada lidí se snaží, že to neřeknou, jenomže my jako 

dokážem snadno vnímat tu neverbální komunikaci, že jako to víme, že jo, takže jako když 
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jim mírně cukne koutek, tak jako my víme, no. Já vidim, no, co zase proved, že jo, já vidim, 

že jako si řikaj “jak se takhle může chovat?”.” 

 O určitém nesouhlasu okolí mluví i Barbora. To se stává zejména ve chvílích, kdy 

Benedikt nevydrží dlouhou dobu nic nedělat a tak se rozhodne, že se zabaví sám, přičemž 

jeho zábava nemusí být vnímána okolím jako adekvátní. Stejnou situaci popisuje i Eva, 

která vypráví o tom, jak se její syn dokáže zabavit, když se nudí. 

 “On si v každý situaci dokáže najít paralelní program a zabaví se sám, sice 

nějakou zábavu, že vim, že někomu vstávaj vlasy hrůzou na hlavě, protože on je občas 

někdy tak dětinskej a infantilní, že já nevim, kdyby měl třeba holou rukou vyhrabat díru 

do země, on se tim zabaví, on bude spokojenej.” 

4.1.2.6 Dílčí shrnutí 

 V ostatních sociálních prostředích probíhá stigmatizace na základě různých 

předpokladů, kterým nadané děti nevyhovují. Může se to týkat například toho, že jsou 

nadané děti zvídavé a v určitém chování vyspělejší, což ostatní nemusí očekávat, či s 

tímto chováním souhlasit. Spojené to může být i s inklinací nadaných dětí ke starším 

dětem či dospělým, se kterými si rozumí více, avšak oni nemusí mít stejnou touhu bavit 

se s nimi. Další problém může nastat, pokud se nadané děti chovají v určitých situacích 

nevhodně. Týká se to například toho, kdy se nadané děti nudí, kvůli nedostatku podnětů, 

a proto začnou zlobit či vyrušovat. Nebo naopak se odmítají chovat podle norem, jako v 

příkladě nezdravení Filipa. Důležitým stereotypem o nadaných je také představa, že 

nadané děti jsou pouze děti ambiciózních rodičů, kde můžou nastávat problémy zejména 

v poradnách, ve kterých tato představa panuje. Pokud daná poradna nemá v tomto ohledu 

dostatečné znalosti o nadání, může to výrazne zkomplikovat život nadaných dětí. 

4.2 Osobní identita 

V osobní identitě pracuji pouze s jednou kategorií a to je management stigmatu. 

Zde používám tři kódy a to aktivní přiznávání, skrývání nadání a přizpůsobení se, skrze 

které se pokusím vysvětlit, jak nadané děti se svým stigmatem pracují. 
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4.2.1 Kategorie Management stigmatu 

 Co se týče osobní identity, je zde důležitý management stigmatu – jak daný 

jedinec se svým stimatem pracuje. V tomto ohledu si může vybrat více možností, kde 

záleží také na dané situaci, jak se stigmatizovaný jedinec rozhodne. V určitých situacích 

může upřednostnit dávání svého stigmatu najevo, zejména pokud si myslí, že se stigma 

samo projeví a takto lépe přejde nedorozumění. Jindy se může pokusit své stigma skrýt, 

a to jak částečně, tak úplně. Částečně, pokud se snaží zmírnit celkovou situaci, úplně, 

pokud se snaží stigma celkově zakrýt, jako kdyby žádné neměl. To je možné v případě, 

že stigma není výrazně viditelné, což u nadaných dětí nemusí být. V managementu 

stigmatu také mohou lidé lhát, či se snažit ostatním přizpůsobit, na což se také zaměřím. 

4.2.1.1 Aktivní přiznávání 

 “Ale že by jako mluvil sám, že je nadaný dítě, mezi spolužákama v žádnym případě 

ne.” 

 Komentář, který pronesla Barbora na otázku, zda se její syn Benedikt někdy sám 

zmiňuje o svém nadání, vystihuje názory všech rodičů, se kterými jsem ve své práci 

mluvila. Děti o svém nadání nikdy samy od sebe nemluví, rozdíl však vidím v tom, zda 

dítě o svém nadání s ostatními nemluví a jako nadané se neprezentuje, jelikož se bojí, že 

by ho to mohlo v jejich očích “očernit” nebo zda o svém nadání ani v tomto ohledu 

nepřemýšlí. U nadaných dětí se jedná spíše o druhou možnost, jak dokazuje například 

Anička. 

(Koleta) “A ona sama se prezentuje někomu, jakože má to nadání, nebo to vůbec neřeší?” 

 “Ne, vůbec to neřeší.” 

 Dokazuje to svým způsobem to, že děti samy o svém nadání nepřemýšlí jako o 

něčem, čím by se měly chlubit. Jak  však vysvětluje paní Claudie, i když se děti takto 

neprezentují, neznamená to, že by o jejich nadání či jinakosti ostatní nevěděli. 

(Koleta) “A prezentuje se tak někdy? Mluví o tom?” 
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 “Tím, že je nadaná a chytrá? Já si myslim, že takhle o tom nemluví, tím, že má 

jiné zájmy. Já si myslím, že moc dobře nejde, aby to ty děti nevěděly. Oni jsou opravdu 

jiní i sociálně.”  

 Toto aktivní přiznávání, nebo v tomto případě spíše nepřiznávání, se tedy týká 

pouze samotného nadání, které, jak jsem vysvětlila v teoretické části, je však 

problematické, což nemusí být lidem, kteří s tím nejsou seznámeni, jasné. Důležité může 

být, jak děti pak přiznávají své nadání vzhledem ke konkrétním znalostem a zájmům nebo 

na druhou stranu ke svým “nedokonalostem”. Pokud by například ve vztahu ke svým 

“nedokonalostem” na své nadání ukazovaly, jednalo by se o určitou omluvu svého 

jednání. To pak může fungovat jak u samotných dětí, tak u rodičů, kteří se chování svého 

dítěte mohou snažit tímto způsobem omluvit. V mých datech se ani tato snaha u dětí 

neobjevila. Oni svou jinakost vnímají, avšak neberou nadání jako omluvu pro své 

chování. U rodičů záleží na situacích a zejména na tom, s kým v tomto ohledu jednají.  

 “Já si myslim, že tohle člověk dělá, ale nedělá to před všema lidma. Dělá to u lidí, 

u kterejch má pocit, že to má smysl, že to vezmou jako fakt, že to prostě nebudou 

zpochybňovat a že to prostě vezmou tak jakože “aha, tak ono to je jako takhle” a prostě, 

že to bude takovýto osvícení, tak tam jo. Ale když si myslim, že ty lidi to takhle jako 

nezpracujou, že to vezmou špatně, tak určitě ne.” 

 Barbora například mluví o tom, že nadání jako určitou omluvu pro jednání svého 

syna v určitých situacích dokáže použít, avšak pouze tehdy, kdy si myslí, že to druhý 

člověk může pochopit. Tím, že problematika nadání není tak známá, se jim totiž může 

stát, že naopak se jim toto vysvětlování vymstí a setkají se s nepochopením. 

  “Ale takový ty bezdětný kamarádky, tak to se moc nedá, protože to by bylo něco, 

jakože pani učitelka… že se ho ještě snažim omlouvat, když jsme ho už nedokázali 

vychovat, tak to je těžký.” 

 To dokazuje i paní Eva, která říká, že největší problém má právě s kamarádkami, 

které nemají děti a nevědí, co výchova dítěte obnáší, co může a nemusí být ovlivnitelné 

výchovou. V určitých situacích se však bez  poukázání na nadání svého dítěte  neobejde 

a to především pokud je to v rámci školy. Zde paní Eva mluví o situaci s učitelkou, která 

celou situaci vnímá tak, že si rodina obstarala oficiální potvrzení o nadanosti svého syna 
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jen kvůli tomu, aby omluvili jeho chování. Pokud se však toto nepochopení objeví v 

takovéto pozici, kdy je pro další vývoj pochopení důležité, mohou se rodiče rozhodnout 

pro změnu školy, tak jak to probíhalo právě v rodině Emila. 

 “Teď máme papír a pani učitelka řiká: “No, vy jste si opatřili papír, abyste mohli 

mít úlevu na to jeho chování,” takže v tuhle chvíli my opravdu zkoušíme jinou školu, jestli 

to bude vypadat líp a vypadá to, že to bude vypadat líp, takže asi v tuhle chvíli nebudeme 

trápit ani jí, protože ona asi neni špatná učitelka jo, ona jen neni na ty odlišnosti.” 

 Na druhou stranu jsem dělala i rozhovory s rodiči, kteří nadání jako určitou 

výmluvu pro chování svého dítěte používat nechtějí. To je například paní Františka, jejíž 

syn Filip odmítá zdravit. Situaci se s ním snaží řešit, avšak odmítá to, že by ho před 

ostatním omlouvala tím, že je nadaný. 

  “Já ho nechci ani protěžovat, tim že je nadanej, tak nemusí zdravit.”  

4.2.1.2 Skrývání nadání 

 U nadání lze těžko říci, co je na něm pozitivního a co negativního, jelikož vše 

záleží na situacích. Znalosti, dovednosti a “vyspělejší” zájmy, které nadané děti mají, se 

dají vnímat spíše pozitvně, avšak tyto děti s tím mohou mít sociální problémy, kvůli 

kterým se rozhodnou tyto své znalosti skrýt. 

 “Že na ty děti už to nezkouší vůbec, tam ví, že to prostě nefunguje a že jí hodně 

zajímá holokaust, zajímají ji hodně koncentrační tábory, má načtenou prózu Utekl jsem 

z Osvětimi, Narodili se, aby přežili, to jí baví hodně tyhle věci. Když si do školy vezme 

knížku, tak proto, aby jí ukázala učitelkám, ne proto, aby ji ukázala dětem… začala se 

tvářit, že některý věci neví, i když je ví, a přestala se s dětma bavit o svejch zájmech, 

protože poté, co udělala referát z Lidic, tak děti to úplně jako neocenily. Jo, proto se baví 

s dopělejma a s učitelkama, protože ty maj trošku přehled.”  

 Claudie na příkladu své dcery Cecílie ukazuje, jak, díky nepochopení svých 

neobvyklých zájmů u dětí, začala své nadání skrývat. Ne však proti všem skupinám, 

pouze ke stejně starým dětem, naopak se pak snažila pro své zájmy najít jiné lidi, se 

kterými by se o nich mohla bavit – v tomto případě učitelky a dospělé. Podobné skrývání 

svých zájmů popisuje i Dan u svého syna Dominika. 
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 “Dominik se jeví jako hodně zamlklej a jako on když má ty svoje témata, tak o 

nich taky dokáže mluvit bez přestání, ale v kolektivu ve kterym si neni úplně jistej, tak je 

hodně zamlklej…“ 

 V tomto ohledu jsou také důležité zkušenosti dětí s tím, kdy se jejich nadání 

nějakým způsobem projevilo a oni s tím následně měly problém. To popisuje například 

Barbora, kdy se celá třída, kromě jednoho kamaráda, k Benediktovi otočila zády, poté 

když projevil až přílišný zájem o jeho oblíbené téma – traktory. 

 “On se kvůli tomuhle jednou dostal do problému, spíš to byla taková ta záminka. 

On jako opravdu zbožňuje traktory a z okna viděl i na pole ve škole, takže když se oralo 

a tak, tak bylo jasný kam kouká a on to nejdřív netajil - netajil, že má strašně rád traktory, 

do tý doby než jeden kluk prostě prohlásil, že je vidlák z venkova a než mu pani učitelka 

začala vytýkat, že má něco odbytýho a že odbejvá, aby si mohl zase myslet na ty svoje 

traktory a v tu chvíli se stalo to, že s nim přestala celá třída mluvit. Že prostě dostal tu 

nálepku vidlák z venkova a najednou Kuba zůstal sám.”  

 Nadané děti mají své specifické zájmy, kterým dokážou věnovat veškerý svůj 

volný čas a naučit se vše dopodrobna. Je pro ně těžké pak tyto své zájmy skrývat. U 

Benedikta se stalo, že ho díky tomu celá třída vyčlenila z kolektivu, což pro něj byla 

velice obtížná situace, se kterou se nedokázal plně vyrovnat. Díky této zkušenosti se poté 

naučil, že o některých věcech se s ostatními bavit nebude, aby se vyvaroval podobným 

situacím. 

 “Já si myslim, že celkově si hlídá, o čem bude mluvit. Že tohle byla taková lekce 

o tom, že… v jednu chvíli se jako snažil naučit se, že prostě na to bude pyšnej a nenechá 

se tim zvyklat, ale moc mu to nejde. Takže myslim si, že začíná bejt teďka v těch jedenácti 

schopnej bruslit v tom, co skrejvat, co ukázat, kdy to ukázat, kdy to skrejt… Že s timhle se 

absolutně nechlubí a myslim si, že téma traktorů on prostě neotvírá, ani téma robotů. Tam 

hrajou počítačový hry, na mobilech a podobně, tak tam se přidavá, ale tohle prostě 

nechává si jako pro sebe.” 

 Dále pak Barbora popisuje na druhou stranu skrývání projevů nadání ze strany 

rodiče, který se tím snaží předejít nepříjemnostem. Mluví o tom, jak její syn Benedikt 

potřebuje mít ve svém životě více podnětů než ostatní a když se mu jich nedostává, dává 
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najevo svou nespokojenost. To však nemusí mít u okolí přílišné pochopení a proto se celá 

rodina snaží situaci předejít. 

 “Ale on zase si to asi musí uvědomit, holt si asi musíme počkat, až se to srovná 

tim věkem zase, až prostě se něco naučí, odkouká, ale teda někdy je to jako šílený. Takže 

se ho pak člověk snaží udržet spokojenýho, protože když je nespokojenej, tak nám padne 

do úrovně toho malýho dítěte, tam pak trpíme celá rodina, tak se to snažíme nějak 

uregulovat. Pak se ostatní diví, proč se o něj tak člověk jako stará, že by ho měl jako 

nechat, ať si prostě trhne nohou a to, ale ono to prostě nejde… ale to zase člověk se tomu 

snaží předcházet jo, takže to je pak ta taška, kde já mam třeba ty knížky a prostě další 

věci, kde se to dítě snažim zabavit, aby nedělalo něco, co prostě nemá.” 

 V tomto ohledu nefunguje typické skrývání vlastního stigmatu jedincem, ale spíše 

pomoc jeho okolí – v tomto případě rodiči. O něčem takovém hovoří i Goffman, který 

popisuje jak například ženě, která nedoslýchá, pomáhá její manžel. Ve chvílích kdy se 

ztrácela a nebyla si jistá, co ostatní říkají, jí pomohl tím, že se snažil v konverzaci s 

ostatními zdůraznit záchytná slova, kterých se mohla chytit. (Goffman 2009, 263-264) 

4.2.1.3 Přizpůsobení se 

 “Nejvíc jako kdy vnímá, že je jinej, je ve chvíli kdy ty děti maj určitej druh zábavy, 

nějakej druh hry, ale jemu už to jako hra nepřijde, už ho to nebaví. Je to takovýto, já 

nevim, jako když jsme byli malí, tak byla strašně zábavná hra zvedat si navzájem sukně. 

Ale kdybych to měla  hrát  teďka, tak mě to teda nebude bavit ani náhodou a já, když bych 

musela, tak se přidám, že jo, budu se tvářit, že mě to děsně baví, v těhletech momentech 

si myslim, že se cejtí, že je jinej, že se jako snaží přizpůsobit, ale současně ho to jako 

nebere a neví co si s tim má počít.” 

 Z toho, že mají nadané děti jiné zájmy než ostatní, nevznikají problémy jen tím, 

že se s nimi ostatní o nich nechtějí bavit. Může se také stát, že nadané děti se ostatním 

přizpůsobí v tom ohledu, že se tváří, že je baví věcí, které je ve skutečnosti nebaví. O tom 

mluví například Barbora, když vypráví o svém synovi Benediktovi, který se v určitých 

hrách s ostatními dětmi zapojí, aby nebyl vyčleněn z kolektivu, avšak nebaví ho to, takže 

se cítí být částečně rozpolcen. O podobné situaci mluví i Claudie. 
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 “Určitě, dělá to ve škole. Od té doby co pochopila, že když se bude tvářit, že jí 

zajímaj věci, co zajímaj ostatní, tak se jí v tý škole začalo líbit i mezi dětma, protože se 

začala tvářit, že poslouchá tu hudbu, kterou samozřejmě neposlouchá…” 

 Její dcera Cecílie používá hudbu jako nástroj, jak se začlenit do kolektivu. I když 

sama stejnou hudbu s ostatními neposlouchá, baví se o ní s ostatními, aby lépe zapadla. 

Využívá tak společné téma, jako záminku k tomu, aby se s ostatními mohla bavit a aby jí 

vzali mezi sebe. Barbora popisuje u syna ještě jeden příklad. 

 “Jo, určitě se snaží přizpůsobit v tom, aby hrál přesně počítačový hry, který hraje 

ten zbytek a aby je hrál dobře, takže snaží se vlastně přizpůsobit v těch činnostech, který 

oni dělaj, ze začátku se snažil přizpůsobit i když na hřišti potom přes poledne hrajou 

nějaký honičky a podobně, no ale tam si rychle všimly trošku tý jeho neobratnosti, takže 

třeba došlo k tomu, že ho začaly jako nahánět, že se domluvily, že ten, koho uloví, bude 

jako on. Z čehož byl teda taky patřičně na nervy, tak pak doma s manželem trénovali, jak 

se rychle rozběhnout, aby jim utekl, což teda se ten fígl naučil, použil to jednou a daly mu 

pokoj, ale nevyhledává to už.” 

 Zde popisuje, jak se Benedikt přizpůsobuje ostatním tím, že s nimi hraje stejné 

počítačové hry, ale zároveň ukazuje i situaci, kdy se snaha přizpůsobit se nepovedla. Zde 

se objevil i problém s handicapem, který Benedikt má. U nadaných dětí se často vyskytuje 

tzv. dvojí nadání, kdy s nadáním přicházejí i určité handicapy. Jelikož není u nadaných 

asynchronní vývoj netypický, může se stát, že v určitém ohledu nadané dítě naopak za 

ostatními zaostává. Ve chvílích, kdy se pak snaží začlenit do kolektivu například pomocí 

sportu, je však tento handicap může zradit. Benedikt si s touto situací nakonec poradil, 

avšak znovu sport jako nástroj začlenění se už nepoužije. Důležité tak je, aby si nadané 

děti uvědomily, co vzhledem ke svým schopnostem a dovednostem mohou použít pro to, 

aby se ostatním přizpůsobily a co naopak vynechat. 

 “No on potom, když neuspěje, tak spíš jde k těm zlobivejm a zkouší to přes to, že 

si budou řikat “tyvole, tyvole”, v lepšim případě, tam výrazy, který jsem slyšela, že řiká 

na třídních schůzkách, jsem teda padala do mdlob.” 

 Eva nakonec vypráví situaci, kde se sice proces přizpůsobení se jejímu synovi 

Emilovi povedlo, avšak výsledek nemá úplně chtěný efekt. Eva popisuje, jak se Emilovi 
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nepovedlo začlenit se mezi chytřejší spolužáky, a tak se rozhodl pro lehčí variantu – dostat 

se do skupiny, která ve třídě zlobí a dělá problémy. Stačilo mu k tomu jen začít používat 

sprostá slova a s ostatními zlobit, což mu, díky tomu že se ve škole často díky svému 

nadání nudí, nedělá velký problém. 

4.2.1.4 Dílčí shrnutí 

 Management stigmatu u nadaných dětí funguje na více rovinách. Co se týče 

aktivního přiznávání svého nadání, tak to se u nadaných dětí neděje. Nepoukazují na své 

nadání ani v pozitivním smyslu, ale ani nadáním neomlouvají své chování. To se může 

stávat ze strany rodičů, kteří tuto možnost občas využijí, avšak i oni si jsou vědomi, že ne 

vždy, a ne s kýmkoliv je to možné. Někteří toto ani nevnímají jako variantu, jelikož své 

děti omlouvat nechtějí, jiní se zas bojí nepochopení od ostatních, kdy by požití této 

“výmluvy” došlo spíše k negativnímu účinku. 

 U skrývání se děti nejvíce snaží nemluvit o svých specifických zájmech, které 

jejich vrstevníci nechápou a nebaví je. Nadané děti se pak těmto tématům v konverzacích 

s ostatními dětmi vyhýbají, i když jejich touha řešit tato témata nemizí – mluví o tom s 

ostatními, většinou dospělými nebo alespoň staršími dětmi, avšak musí si být vědomy, 

kdy a s kým se o tom mohou bavit. Ve chvílích, kdy si nadané děti nehlídají své chování 

anebo si nejsou vědomy nevhodnosti tohoto chování, můžou zasáhnout rodiče či blízcí, 

kteří se snaží problémům předejít a pomáhají dětem k tomu, aby se některý rys jejich 

nadání neprojevil. 

 Nadané děti se přizpůsobují ostatním například skrze stejné zájmy či činnosti. 

Tyto zájmy však nemusí mít automaticky, naopak se jim věnují jen proto, aby byly 

součástí kolektivu. U činností můžou být ochotny přidat se, avšak nemusí je to bavit, nebo 

v nich mohou mít dokonce problémy, což může vést k tomu, že se cíl – začlenit se k 

ostatním – nepodaří vyplnit, a naopak se mohou vyskytnout další problémy. Jindy také 

může docházet k tomu, že ve snaze začlenit se alespoň někam, si vyberou cestu, kterou 

zase vnímá negativně jiná skupina lidí. 

4.3 Ego identita 

V ego identitě se zaměřuji na dvě hlavní kategorie – Pocity nadaného dítěte a 

Rady. V první kategorii pracuji s tím, jak se nadané děti cítí a jak vnímají proces 
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stigmatizace. V druhé se zaměřuji na to, jaké rady jsou nadaným dětem dávány k tomu, 

aby stigmatizaci v určitém ohledu omezily, nebo se jí částečně vyhly, a jak na to samy 

děti reagují. 

4.3.1 Kategorie Pocity nadaného dítěte 

 V této kategorii se pokusím odpovědět na otázku Jak vnímají nadané děti své 

stigma? skrze to, jak děti vnímají své vyloučení z kolektivu, a to, jak přemýšlí a co cítí 

ohledně svého chování, se kterým má jejich okolí problém. První část poukazuje na to, 

jak se nadané děti cítí, když jsou vyloučeni na základě svého stigmatu. Druhá pak na to, 

jak konkrétně vnímají situaci, kdy se stigma projeví. 

4.3.1.1 Vnímání svého vyloučení z kolektivu 

(Koleta) “A ona vnímá, že je z toho kolektivu vyloučená?” 

 “Jo, vnímá to” 

(Koleta) “A jak se projevuje to, že jí to vadí?” 

 “Tak jako je smutná, občas mi doma brečela, že se s ní ty děti nebaví, nebo že se 

jí smějou, že je šprt, tak vysvětlujeme, vysvětlujeme, vysvětlujeme.” 

 Claudie popisuje to, jak její dcera vnímá situaci, kdy je z kolektivu vyloučená. 

Říká, že Cecílie své vyloučení vnímá a má na ní negativní efekt, který se její rodina snaží 

zmírnit tím, že se jí situaci snaží vysvětlit. V této situaci se Cecílii smějí za to, že má 

dobré výsledky ve škole. Claudie to dále popisuje, že nejhorší vztahy má konkrétně se 

dvěma spolužáky, kdy vztah s jedním je hodně ovlivněn soutěživostí.  

 “To už jí vadí, teď už jo. Hlavně, ona nemá potřebu ten kolektiv vyhledávat, když 

v něm neni, ale když už v něm je, třeba v tý škole, tak jí to vadí, ale teď už si myslim, že 

vyloučená neni, že jí zlobí dva kluci, z toho jeden protože s ní hodně moc soutěží ale tam 

je to, podle mě, podpořený doma.” 

 Claudie také popisuje, že Cecílie kolektivy nevyhledává, což může být u 

nadaných dětí obvyklé, hlavně pokud se jedná o dětský kolektiv, se kterým nemají mnoho 

společných zájmů. Avšak pokud se již v nějakém kolektivu objeví, tak obtížně vnímá, 
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když je z něho vyloučena na základě své jinakosti, založené na tom, že ostatní děti vnímají 

její zájem o školu negativně.  

 “Nejvíc jako kdy vnímá, že je jinej, je ve chvíli kdy ty děti maj určitej druh zábavy, 

nějakej druh hry, ale jemu už to jako hra nepřijde, už ho to nebaví.“ 

 I Barbora mluví o tom, že její syn si své vyloučení uvědomuje. Jak jsem dříve 

ukázala, snaží se s tím pracovat, avšak i přesto zde vzniká rozpor, kdy se pokouší ostatním 

přizpůsobit na úkor toho, co jeho samotného baví a co ne. 

 “Jo, nejistej jo. On neni suverén právě, to vůbec. On neni suverén, on nepřijde a 

nezačne se hnedka s někym to, to je právě že, ony ty jeho problémy pramení z toho, že on 

se právě chce začlenit. On neví jak a neví ke komu a zkouší to všude možně.” 

 Eva zase mluví o snaze jejího syna Emila začlenit se do kolektivu, kdy však vzniká 

problém s tím, že neví jak. Vnímá, že není přirozenou součástí kolektivu, ale chtěl by jí 

být, hlavně při vstupu do nového kolektivu si chce najít svou pozici, přičemž právě to, že 

neví jak se začlenit, může způsobit to, že se přidá ke skupině, kam se nejlépe, z jeho 

pohledu, dostává - v jeho případě se to týká zlobivých spolužáků. 

4.3.1.2 Přemýšlení nad svým “nevhodným” chováním 

 “To si myslim, že moc ani ne, ona to pak moc ani neřeší. Přijde na to, že oni… 

ona se s nima vlastně trošku nudí, protože oni jí nenabízej věci, který jí bavěj… Takže ty 

dospělí jako jo a ještě tim, že spousta dospělejch v rodině má třeba výuční obor, to už já 

jsem se dost zvrhla, tim že mam doktorát a tyhlety problémy jsem už měla já. No a teď 

ještě na potvoru mam takovouhle dceru a třeba babičky jsou vyučený, nečtoucí, 

nezajímající se o spoustu věcí, takže tam se to úplně míjí. A myslim si, že to spíš řeší ta 

dcera než oni, že spíš jako ona pochopila, že tudy cesta nevede.“ 

 Claudie reaguje na mou otázku, zda Cecílie řeší to, když jí její rodina dává najevo, 

že jim její chování vadí. Cecílie však tyto věci příliš neřeší, ačkoliv jí někteří členové 

rodiny dávají svou nespokojenost najevo. Stejný přístup mají i ostatní nadané děti, o 

kterých jsem se s jejich rodiči bavila. Samotné vyloučení z určitého kolektivu jim problém 

dělat může, avšak málokdy si  přímo v konrétních situacích uvědomují, že jejich chování 

může ostatním vadit. 
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 “Já si myslim, že si to uvědomoval, i když nevim… nerada bych mu křivdila, ale 

myslim si, že když to řekl, tak si to neuvědomil a pak zpětně nad tim přemejšlel. Ale 

každopádně to řekl.” 

 To říká o svém synovy i Františka. Filipovi se stávalo, že v určitých situacích se 

k dětem choval nevhodně, zejména jim říkal ošklivé věci, které se jich dotkly. On sám si 

to však, alespoň podle Františky, v danou chvíli neuvědomoval, až zpětně mu došlo, že 

jeho chování asi nebylo adekvátní. Jak dále Františka uvádí, změna částečně nastává, 

když se mu něco ohledně jeho chování snaží vysvětlit jeho učitelka. 

 “Já si myslim, že nějaký stížnosti na něj jdou úplně mimo něj. Jako je smutnej, 

když mu pani učitelka něco řiká, to jako jo, to si myslim, že je teď novinka, že paní učitelka 

mu něco řikala a to se mu jako nelíbilo, ale od těch dětí to asi neřeší.” 

 Eva zase vypráví o tom, že Emil o svém chování, které vyústilo v nějaký problém, 

vůbec nemluví. Když se pak na toto téma, nejčastěji kvůli informaci od učitelky, začnou 

spolu bavit, má tendenci nepřipouštět si, že je to jeho vina. 

 “On to neřekne, to pak vybublá od učitelky. On to nebere jako problém ani. On 

vnímá, že přestřelil, on ještě lže, on lže na všechny strany. On řekne, že má poznámku, ale 

hned, že to neni jeho vina. Tak si k němu pak musíme sednout a zjišťovat pravdu.” 

4.3.1.3 Dílčí shrnutí 

 Nadané děti často ani kolektivy, ve kterých se necítí dobře a které je samotné 

nevnímají pozitivně, samy zase tolik nevyhledávají. Avšak pokud se v takovém kolektivu 

vyskytnou, například ve škole, vnímají své vyloučení z něj negativně. Problém pak vzniká 

s tím, zda se mají snažit do kolektivu začlenit, jak moc jsou ochotny se v tomto změnit. 

Pokud se však i rozhodnou, že se do kolektivu začlenit chtějí, může nastat problém s tím, 

jakým způsobem to udělat. 

 Problém také vzniká ve chvíli, kdy probíhá samotný konflikt mezi dětmi a jejich 

okolím. Nadané děti si nemusí být v této situaci vědomy, že něco dělají špatně. Až 

následná reakce ostatních jim napoví, že asi něco udělaly špatně, avšak ani to se jich 

nemusí přímo dotknout. Otázka, do jaké míry si děti tento konflikt uvědomují a jak 
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vnímají svou pozici v této situaci, by mohla být zajímavá, avšak to, na základě podoby 

mého výzkumu, jsem nebyla schopná zjistit. 

4.3.2 Kategorie Rady 

 U stigmatizovaných jsou důležité i rady, které od ostatních dostávají a jak se oni 

sami k těmto radám staví. Nejdříve se zaměřím na to, jaké rady dostávají a jak přistupují 

k tomu, jak předcházet nežádoucím situacím. Poté se zaměřím na to, jak konkrétně jim 

ostatní pomáhají při sociálních situacích, kde již ke konfliktu dochází a jak se k tomu děti 

staví. 

4.3.2.1 Předcházení situacím  

 “No my jsme to zkoušeli, po dobrym, po zlym, že jsme to vysvětlovali neustále, že 

je to strašně důležtý. Před spanim jsme mu to vysvětlovali, že by to bylo dobrý i pro něj i 

pro nás. To vůbec nefungovalo. Tak jsme to pak zkoušeli po zlym, že když nebude zdravit, 

tak něco… to už vůbec nefungovalo, to jsme zjistili rychle.” 

 Jak rodiče pracují s tím, aby svému dítěti pomohli předcházet nepříjemným 

situacím, popisuje Františka. Filip má problémy s tím, že nezdraví své okolí, což zejména 

někteří jedinci, či lidé, kteří ho neznají, nemusí dobře snášet a dávají to najevo. Aby se 

Filip těmto situacím vyhnul, snaží se mu to Františka se svým manželem vysvětlit, ale jak 

ukazuje dále, nesetkalo se to s velkým úspěchem. 

 “No to jsme samozřejmě dělali, ale když mu začneme vbíjet do hlavy ty šrouby, 

který tam očividně nejsou, tak moc úrodná půda to neni. Ale teď je to lepší než to bylo, 

takže evidentně to zrání tam probíhá, ale kdy se to vyrovná, to by mohlo bejt.” 

 Ačkoliv sice mají pocit, že Filip na jejich rady nereaguje, projevuje tam alespoň 

nějaký vývoj, který Františka přisuzuje tomu, že Filip sociálně dozrává. Podobnou snahu 

popisuje i Eva.  

 “To jsme řešili, ale to chápu, to já bejt jí, tak bych se propadla pod zem, oni byli 

na nějaký divadelní hře, on tam hrál Přeučil, opravdu nějaký pěkný představení a Emila 

to nebavilo, tak si stoupnul a válel se tam po pódiu. Tak mi to pak psala, že to opravdu 

bylo… Na druhou stranu jednou, po druhý měli jít na nějakýho Hurvínka, on ho strašně 
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nesnáší, tak jsme se dohodli, že tam prostě nepude, protože on to sám vyhodnotí, že to 

nedopadne dobře. On řekl “mami, máme jít na Hurvínka, já ho hrozně nemam rád, já se 

bojim, že tam zase něco vyvedu, že mi zas ten rarach v hlavě poručí, že tam mam skákat 

nebo dělat blbosti”, tak řikam dobrý, tak jsme domluvili, že tam prostě nepude.” 

 Po nepříjemné situaci na jednom představení se dokonce sám Emil rozhodl, že na 

další představení, kde očekával podobné chování ze své strany, jít nechce. Dohromady se 

tak domluvili, že to raději vynechají. Na druhou stranu Eva popisuje i situaci, kdy se 

rozhodli, že na školní výlet Emil pojede, protože se jednalo o planetárium, které ho 

zajímá. Zde však byl problém s tím, že se Emil chová nevhodně při cestě veřejnou 

dopravou. 

 “Tak jsme to s nim probírali několik dní dopředu, co má a co nemá, tak nějak to 

nakonec proběhlo v rámci možností docela.” 

 Několik dní to s Emilem probírali a nakonec se jim podařilo jej alespoň částečně 

přesvědčit o společensky vhodnějším chování. U Emila lze vidět, že o svém chování i 

přemýšlí, zpětně či dopředu, avšak má problémy ovlivnit poté konkrétní situace. K 

předcházení podobných situací se v mých rozhovorech často objevila snaha pečlivě zvolit 

školu, která by právě některé takovéto situace omezila. Důraz na důležitost tohoto 

rozhodnutí se dokonce objevil u všech mých respondentů. 

 “Protože my, když jsme byli třeba na zápisu, tak jsme byli tady a ve spádový škole 

a pak ještě v jedný s programem pro nadaný děti a tam jako to bylo naprosto jasný, co se 

nám stane, tam jsme věděli, že tam nesmíme. Tam byly jakoby dva zápisy, bylo s jednou 

pani učitelkou mladou, s tou spolupracoval úplně skvěle, to jsme si ještě řikali, že to je 

supr, ta ho vzala… a pak jsme přišli k paní učitelce, kterou by měl od září mít, a už od 

dveří, ona seděla za stolem, vůbec se nezvedla, žádný “dobrý den” nebo něco, nic, už od 

dveří to bylo vidět, jak Filípek jako ucuknul, tak si vyměnili dva pohledy, ten nepromluvil. 

Tak ona na něj “tady si sedni, my si tady budeme povídat s rodičema a ty budeš ticho, 

nakreslíš mi tady obrázek.” Tak Filípek jí nakreslil obrázek, nakreslil jako stroj a ona se 

ho ptala, co to je. Tak on jí řiká “hádejte”, tak ona “nevim”, tak on zase “tak hádejte”. 

Tak po chvíli řikala “auto”, “ne”, “letadlo”, “ne”… tak po chvíli řiká “je to stroj na 

žraní pani učitelek”. Tak to jsme věděli, že to… ta se strašně urazila, byla taková babka 
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v důchodu, tak s nim už vůbec nemluvila, on s ní taky, taky nebylo o čem mluvit. Ani pro 

nás.” 

 Františka například popisuje, co ovlivnilo výběr školy při zápisu. Tím, že si Filip 

s paní učitelkou, která by ho později vyučovala, nesedl, bylo pro ně jasné, že by další 

průběh událostí nebyl v pořádku. Františka popisuje ještě jednu situaci, kdy naopak rada 

od odborníků pomohla k tomu, aby vybrali školu, která by Filipovi lépe vyhovovala. 

 “To si nemyslim, právě na tohle mi přijde ta učitelka chytrá, že ho nechá se 

vypovídat na začátku tý hodiny a vyzdvihuje ty jeho kvality, protože kdyby ho setřela… 

kvůli tomu jsme hledali i tu školu, protože nám to řekla už ta psycholožka, že když ho 

dáme do skupiny třicetidvou dětí a pani učitelka by mu řikala “teď už se neptej”, tak on 

už se pak nezeptá. Když je jich tam třináct dětí, z čehož někdo vždycky ještě chybí, takže 

jich tam je tak deset a ještě tam mají tu asistentku, takže tam vlastně na ně jsou dvě, což 

si myslim, že docela nahrává na to, že má čas se doptat.” 

 Výběr školy zde ovlivnilo to, že je ve třídě méně dětí, takže se učitelka může všem 

více věnovat a Filip nemusí mít problémy s tím, že má příliš mnoho otázek. O tom, co 

ovlivnilo výběr školy mluví i Eva. 

 “Při zápisu do naší spádový školy nám přímo řikali, že na to nejsou moc zvědavý. 

Po něm chtěli, aby něco nakreslil a on napsal “miluju Aničku Novotnou”. Tak řikali “jo, 

ty píšeš…”, tak nám na rovinu řikali, že na to nejsou moc zařízený. Tak jsme šli jinam.” 

 U Emila se proti nástupu ozvala sama škola, která dala najevo, že na děti, které 

jsou nějakým způsobem napřed, příliš připravení nejsou a tak si mají raději najít jinou 

školu. 

 “Nejstarší syn teda odešel na osmiletý gymnázium, ale ten chodil do třídy, která 

sama o sobě byla nadprůměrná, takže on tam svym způsobem zapadl. Dcera teda, ta to 

má horší, ta tam má problémy, ale taky počítáme s tim, že jí dostaneme na gymnázium co 

nejdřív, ale to je ještě rok a půl no. A jako ta do třídy nezapadá, ta vyčnívá hodně no.” 

 Dan zase mluví o tom, jak řeší situaci se svou dcerou, která už má ve stávající 

škole problémy. Prvotní výběr školy sice s manželkou vybírali, avšak jelikož pochází z 
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Kladna, nebyl takový výběr. Denisa se bohužel dostala do třídy, která jí nevyhovuje, což 

se do budoucna snaží vyřešit tak, že po vzoru svého bratra odejde na gymnázium, kde by 

měly být chytřejší děti, ke kterým by lépe zapadla. 

4.3.2.2 Pomáhání v situacích 

 Situace, kdy by rodina, či blízké okolí, nadanému dítěti aktivně pomáhala, se 

nestávají tak často, jelikož je to ovlivněno i tím, že spolu netráví veškerý svůj čas. Stávat 

se to může například v rámci rodiny, což popisuje Claudie. 

 “Tak ona jako jde na nějaký ty dětský aktivity, který by… ona si vlastně začala 

hrát a začala tyhle věci dělat až se ségrou, že ta ségra, byť je o tři roky mladší, tak jí 

jakoby sociálně vede, že když vidí, že ona si hraje nebo ona se nějak chová nebo ona se 

třeba mazlí, tak to začala dělat taky, do tý doby to moc nedělala.” 

 

 U Cecílie to probíhá zejména tak, že napodobuje svou mladší sestru, která jí v 

těchto chvílích může být oporou. Pomáhá jí to například v situacích s širší rodinou, kdy 

ta očekává, že děti spolu budou hrát dětské hry, avšak Cecílie se k tomu sama od sebe 

nemá. Přidává se, až když vidí svou mladší sestru, což ji může zlepšit pozici v očích 

zbytku rodiny. O něco aktivnější podpora se vyskytuje u Františky, která však nemá na 

Filipa mnohdy žádaný efekt. 

 “Samozřejmě jsme ze začátku řikali “tak Filípku, tak honem, pozdrav” tak to bylo 

hodně zvláštní. Mamka to má do teďka takový ty tendence moje “tak Filípku, tak snad 

pozdravíš, ne?”, já to už dělam, že neslyšim, ale jako je mi to nepříjemně.” 

 Jelikož ani na upozornění od rodiny Filip nereaguje a nepozdraví, přešla Františka 

na jiný systém. Filipova babička se ho ještě snaží přesvědčit, což však u Františky 

vyvolává ještě větší rozpaky a tak se rozhodla, že se pokusí celé situaci předejít tak, že 

od Filipa odvrátí pozornost vlastní aktivitou. 

 “Ale když chci, aby se neukázalo, že nezdraví, tak zdravim já a hned se začnu s 

tim člověkem bavit, takže on je v pozadí a ten člověk si toho většinou nevšimne.” 
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4.3.2.3 Dílčí shrnutí 

 Rady, jak se mají nadané děti v určitých situacích chovat, od ostatních dostávají 

zejména, pokud se dopředu očekává, že může nastat krizová situace. Samy děti tyto rady 

však ne vždy dodržují a i když ano, tak pouze částečně. Větší efekt mohou mít rady v 

situaci, kdy si nadané dítě již nějakým problémem prošlo a chce mu samo předejít. 

Důležitý zde taky může být věk dítěte, jak ukazuje například Františka, kdy se Filipovo 

chování mění s tím, jak dospívá.  

 Často se objevují rady od odborníků, či jiných rodičů, v souvislosti s výběrem 

školy, kdy rodiče předpokládají, že některá škola nebo konkrétní učitel může celkový 

průběh výrazně ovlivnit. Případné problémy se mohou projevit například již při zápisu, 

kdy si dítě nemusí sednout s učitelkou nebo se ukáže, že škola není na nadané děti 

připravená. Důležitá zde může být velikost třídy, kdy v menších kolektivech má učitel k 

dítěti individuálnější přístup a může zde fungovat lepší komunikace. 

 Samotné situace, kdy by okolí nadanému dítěti pomáhalo, se vyskytují méně, 

jelikož tam je nutná přítomnost obou stran - jak nadaného dítěte, tak někoho, kdo by mu 

pomohl. Roli “pomocníků” v mých rozhovorech zastávají především rodiče a sourozenci. 

Mohou dítěti pomoci například příkladem  chování, na něco ho upozorní, nebo se od něj 

snaží odvést pozornost. 

5 Závěr 

Hlavní výzkumnou otázkou mé práce bylo, zda se vyskytuje stigmatizace u 

nadaných dětí. Jelikož je má práce kvalitativního charakteru a je založená pouze na šesti 

rozhovorech, nedá se s jistotou říct, že se stigmatizace objevuje u všech nadaných dětí. V 

mém výzkumu se však prvky stigmatu nadání u mých respondentů objevily, a to skrze 

všechny tři typy identit, jak je popisuje Goffman. V rámci sociální identity vznikají o 

nadaných dětech stereotypy, které mohou či nemusí mít negativní charakter, zálěží vždy 

na pohledu jedince, který s tímto stereotypem pracuje. Na jednotlivých sociálních 

prostředí jsem se snažila ukázat, co se děje, když těmto stereotypům nadané děti 

neodpovídají. Zde často vznikají konflikty a nedorozumění. U osobní identity jsem se 

zaměřila na management stigmatu, kde se u nadaných objevuje zejména krytí a 

přizpůsobení. Aktivní přiznávání se objevuje spíše u rodičů, kteří to využivají k částečné 
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omluvě chování jejich dětí. Skrze ego identitu jsem se zaměřila na pocity nadaných dětí 

ohledně jejich stigmatizace a na rady, které v tomto ohledu dostávají. 

Sociální prostředí, které jsem řešila, byla škola, rodina, známí, kroužky, poradny 

a okolí. Nejvíce se stigmatizace projevuje v prostřědí školy, se kterou měl, svým 

způsobem, problém každý z mých respondentů. Zde je hlavní problém neinformovanost 

systému a učitelů ohledně této problematiky, které se nevěnuje dostatečná pozornost. Pro 

nadané děti je však právě školní prostředí klíčové, protože se zde jejich nadání projevuje 

nejvíce. Ve školním prostředí jsou nadané děti také stigmatizovány ostatními spolužáky, 

což lze vidět na různých sociálních situacích, kde vznikají konflikty. Kromě prostředí 

školy bývají děti mých respondentů stigmatizovány i v ostatních sociálních prostředích, 

kterým jsem se věnovala, avšak tam již zálěží na konkrétních jedincích, nepanuje zde 

vždy shoda. Některé děti mají problém se stigmatem v rodinách, jiní zase například v 

kroužcích. 

U managementu stigmatu je zajímavé to, že děti o svém nadání příliš nemluví. 

Samy na něj aktivně neukazují a ukázalo se, že je to spíše kvůli tomu, že tuto otázku 

vůbec neřeší. Aktivní přiznávání se občas děje u rodičů nadaných dětí, a to zejména ve 

chvílích, kdy se snaží okolí vysvětlit chování a problémy svého dítěte. To také však 

nedělají vždy, většinou jsou ochotni nadání dítěte přiznat, pokud cítí, že to druhá strana 

nebude zpochybňovat. Skrývání se u nadaných dětí projevuje zejména v tom, že se 

nechtějí bavit o tématech, které cítí, že ostatní nepochopí a neocení. Naopak své nevhodné 

chování, které může vést ke stigmatizaci, neřeší. V tomto ohledu jsou aktivnější rodiče, 

kteří se v určitých situacích snaží těmto problémům zabránit. Ve snaze přizpůsobit se 

kolektivu, ve kterém jsou, se nadané děti pak většinou snaží mít podobné zájmy jako 

ostatní, o kterých by se s nimi mohly bavit. 

Skrze ego identitu jsem se zaměřilana to, jak nadané děti své stigma vnímají a jaké 

rady jim jsou v tomto ohledu dávány. Nadané děti si v mém výzkumu plně neuvědomují 

situace, kdy stigmatizace probíhá, avšak negativně cítí její dopady. Samy kolektivy, které 

jim nevyhovují, nevyhledávají, avšak v těch ve kterých již jsou a nemohou lehce odejít, 

se snaží určitým způsobem začlenit, na kolik úspěšně však bývá otázkou. Rady, které jim 

jsou v tomto ohledu dávány, dostávají většinou před tím, než se očekává nějaká 

problematická situace, což bývá založené na předchozích zkušenostech. Přímo v situacích 

pak spíše zasahují blízcí, v mých rozhovorech to byla hlavně rodina, kteří se snaží 

nadaným dětem v určitém ohledu pomoci. Z dlouhodobého hlediska dostávají rady 

spojené s výběrem školy, jelikož se zde očekávají možné problémy. 
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Přínos mé práce je dle mého názoru především v tom, že ukazuje, že se 

stigmatizace může objevovat i u nadaných dětí. Tato oblast není ještě v odborné literatuře 

dostatečně prozkoumána, zejména sociologický pohled na situaci chybí. Nemyslím si, že 

by má práce jasně ukázala, jak stigmatizace u nadaných dětí probíhá, avšak mohla by 

sloužit jako upozornění na tuto problematiku, která je šasto přehlížena. 

V mém výzkumu vidím největší limity v malém počtu responentů, kde by větší 

počet mohl vést k dalším poznatkům a širšímu pochopení celé problematiky. Dále také 

může být také problematické, že jsem rozhovory vedla s rodiči nadaných dětí, ne s dětmi 

samotnými. V tomto ohledu vidím možnost pro další výzkumy v této oblasti, kde by bylo 

jistě i zajímavé porovnat, jak celkovou situaci vidí rodiče a jak děti. Jako další námět pro 

budoucí výzkumy vidím v tom, nakolik jsou rady, které nadané děti dostávají, úspěšné.  
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